
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
VÝSLEDKY ANKETY  
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Zveřejněné programy politických stran jsou v oblasti životního 
prostředí nápadně vágní. Asociace ekologických nevládních 
organizací Zelený kruh se proto přímo zeptala politických stran, co 
konkrétně hodlají po volbách udělat pro řešení klíčových problémů 
životního prostředí. Šest okruhů otázek se týkalo znečištění 
ovzduší, těţby uhlí, dotací do fosilní a jaderné energetiky, 
podpory úspor energie ve veřejných budovách i 
domácnostech, sniţování závislosti na fosilních palivech či 
zajištění občanských práv. Sestavili je zástupci a zástupkyně 28 
předních českých ekologických organizací.  

 

Osloveny byly všechny politické strany, které v průzkumu společnosti 
SANEP z 5. září 2013 obdržely průměrné preference 2,5 a více 
procent. Jsou to v abecedním pořadí: ANO, ČSSD, Hlavu vzhůru, 
KDU-ČSL, KSČM, ODS, SPOZ, SZ, TOP 09 a Úsvit přímé 
demokracie Tomia Okamury. Odpovědi vyhodnotili nevládní 
experti i podle jejich jednoznačnosti. Kompletní odpovědi stran 
najdete právě v tomto shrnutí.  

 

Odpovědi na každou otázku jsou přehledně označeny:  označuje 
odpovědi shodující se s návrhy řešení nevládních expertů na životní 

prostředí,  odpovědi opačné. U velké části odpovědí -  - se pak 
jednalo o nejasnou či vyhýbavou odpověď (nebylo možné 
jednoznačně určit souhlas či nesouhlas s řešením), nebo byl 
komentář svým obsahem zcela mimo téma. Odpovědi jednotlivých 
stran jsou u kaţdé otázky řazeny sestupně podle míry 
vstřícnosti k navrţenému řešení.      
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1. Ovzduší 

Úroveň toxických zplodin a prachu z dopravy a průmyslu v ovzduší v současnosti 
mnohonásobně překračuje povolené limity, a to především v regionech jako je 
Moravskoslezský či Ústecký kraj. Poslední vláda rozpočtovými škrty přispěla ke snižování 
počtu měřících stanic a omezila typy škodlivin, které jsou sledovány. Poplatky, které má 
hradit průmysl za vypouštění zplodin do ovzduší, jsou v současnosti tak nízké, že 
nemotivují podniky k modernizaci. 

Zasadíte se za navýšení poplatků pro průmyslové znečišťovatele za vypouštění 
zdraví ohroţujících zplodin na takovou úroveň, která podle expertů skutečně 
motivuje podniky k modernizaci? Zasadíte se za zlepšení měření škodlivin a 
rozšíření spektra měřených látek tak, aby bylo moţné určit zdroje znečištění? 
Zasadíte se za zvýšenou podporu výměny domácích kotlů na tuhá paliva za 
moderní kotle s nízkými emisemi? 
 
.1 . Strana zelených 
ANO. Lepším zákonem o ovzduší chceme velké průmyslové zdroje 
motivovat ke snížení  emisí a využívání nejlepších dostupných 
technologií. Nutná je strukturální proměna systému poplatků, 
která nedosahuje dostatečně motivační výše a také umožňuje 
mnoho výjimek. Podnikům se prostě nesmí vyplácet vypouštět 
velké objemy znečistění a ignorovat zdravotní stav obyvatel 
v okolí, který poté sanuje stát z veřejného zdravotního pojištění. 
Je neobhajitelné, že např. koncentrace velmi nebezpečného 
benz(a)pyrenu je na Ostravsku mnohonásobě vyšší, než v 
analogických lokalitách jinde v Evropě (např. v okolí Arcelor Mittal 
v Belgii).  Kromě toho upravíme legislativu a praxi tak, aby nebylo 
možné povolovat nové zdroje znečištění ovzduší tam, kde jsou již 
překročeny zákonné limity znečištění ovzduší. ANO. Je 
trestuhodné, že MŽP přistoupilo k redukci počtu měřících stanic a 
budeme usilovat o navrácení k původnímu stavu. Zcela určitě 
podporujeme zlepšení kvality měření škodlivin a rozšíření spektra 
měřených látek, což je v přeshraničním regionu Ostravska 
zásadní. Podpoříme širší sledování expozice ke škodlivinám 
obyvatel Ostravska. ANO. Lokální topeniště jsou po fosilních 
elektrárnách, teplárnách a dalších velkých zdrojích a emisích 
z dopravy příčinou špatné kvality ovzduší v mnohých obcí. Pro 
lokální topeniště budeme prosazovat vyšší veřejnou podporu 
investic do obecních výtopen na biomasu s centrálním rozvodem 
tepla a podporu výměny domácích kotlů s nižšími emisemi a vyšší 
účinností vhodných i pro dřevo či pelety, ale také solárních 
systémů pro ohřev. 
 

.2 . ČSSD 
Pokud jde o obnovení sítě měřících stanic kvality ovzduší na 
původní hustotu a spektra měřených škodlivin tak, aby bylo 
možné určit zdroje znečištění, tak odpověď je jednoznačně ano. 
Program náhrady a modernizace domovních otopných systémů, 
takzvané kotlíkové dotace, podporuji, v programu chceme 
pokračovat a posílit jej. Nepředpokládám zásadní změny 
s výjimkou přehodnocení, zda v rámci těchto programů nadále 
podporovat také instalace kotlů na uhlí (i když moderních). 
Pokusíme se však, aby tyto programy byly sociálně dostupnější. 
Za hlavní hledisko považujeme účinnost systému především 
z hlediska jeho příspěvku ke snížení emisí, avšak v celém cyklu 
(tj. i s uvážením emisí spojených se získáváním paliva). Otázkou 
poplatků za znečištění považuji za otevřenou. Souhlasím s tím, že 
současná hladina poplatků je příliš nízká. Jsme zemí, kde patří 
tyto poplatky k nejnižším v rámci OECD. Problém poplatků se 
ovšem netýká pouze znečištění ovzduší. Předpokládáme důsledné 
vyhodnocení celého systému. Na ně naváží změny, s cílem zvýšit 
jeho účinnost. Nejde přitom jen o výší poplatků ale i o jejich 
konstrukci. Kromě poplatků se chceme zamyslet i nad systémem 
pobídek (včetně daňových), které mohou urychlit pozitivní změny. 
 

 3 . TOP 09 a Starostové 
 Poplatky pro znečišťovatele: Poplatky by se měly zvýšit, ale 
úroveň, která „skutečně motivuje“ podniky k modernizaci nebude 
snadné stanovit. Závisí na mnoha parametrech, a „podle expertů“ 
je jen vágní formulace. Zlepšení měření: Rozhodně budeme 
podporovat. Podpora výměny kotlů: V zásadě ano, ale je třeba 
důkladně prozkoumat podmínky a optimálně je nastavit, rovněž je 
třeba hledat i jiná řešení (topení plynem). 
 

.4 . KSČM 

Systém monitoringu kvality ovzduší v České republice není určitě 
dokonalý a jeho zkvalitňování je jednou z podmínek pro nalezení 
účinných opatření pro zlepšení stavu ovzduší nejenom na 
Ostravsku, ale v celé řadě dalších aglomerací a sídel v České 
republice. Za poslední tři roky se díky realizovaným mezinárodním 
i českým projektům výrazně zlepšil stav poznání příčin znečištění 
ovzduší v oblasti ostravsko-karvinské aglomerace a navazující 
pohraniční oblasti. Komplexnost problematiky znečišťování 
ovzduší i aktuální vědecké poznatky opřené o aktuální data nás 
vede k přesvědčení, že při hledání řešení nelze vypustit žádnou 
z reálných příčin znečišťování ovzduší, tedy ani průmyslové 
podniky, ani dopravu a v neposlední řadě ani domácí a lokální 
topeniště. A těmito poznatky se ve své politice životního prostředí 
bude nadále řídit také KSČM.  
 

.5 . SPOZ 
Problém Vámi zmíněného Moravskoslezského kraje, který 
z našeho pohledu je celonárodní ostudou, je do značné míry dán 
nepochopitelnou diferencovanou politikou Evropské unie, kdy na 
území sousedního Polska platí v ochraně ovzduší výrazně měkčí 
limity. Když zafouká od severu, tak se Ostrava dusí…Náprava 
bude možná až po jednáních v Bruselu a ve Varšavě, kdy tou 
poslední variantou je změkčit limity ochrany ovzduší u nás 
(pochybujeme, že by obyvatelé Moravskoslezského kraje byli 
spokojenější, že je dusí naše, tuzemské škodliviny v ovzduší…). 
Zvyšování či snižování poplatků pro průmyslové znečišťovatele je 
další, po pravicových vládách často s ministry životního prostředí 
za Stranu zelených otevřený problém. Jako první krok provedeme 
vyhodnocení efektivity všech druhů poplatků a posouzení jejich 
motivačního potenciálu ke zlepšení. Odstrašujícím příkladem, jak 
se to nemá dělat, je drastická poplatková zátěž našeho průmyslu 
díky podpoře obnovitelných zdrojů energií (fotovoltaický tunel), 
kdy takto generované finanční prostředky „odtékají“ do daňových 
rájů a s ochranou životního prostředí nemají nic společného. My 
to nazýváme „zeleným tunelem století“. Podpořit modernizaci 
Českého hydrometeorologického ústavu je nezbytné – bez 
relevantních dat může rozhodovat jen hlupák. Co se týká podpory 
domácích kotlů na tuhá paliva: určitě budeme pokračovat 
v programech, jako jsou „kotlíkové vyhlášky“, jen budeme více 
dbát na to, aby to nebyly jako dříve Potěmkinovy vesnice, kdy lidé 
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díky nedostatku peněz v rodinných rozpočtech po krátké době 
svůj moderní dotovaný kotel přestanou používat a zase se vrátí ke 
spalování nekvalitních paliv, často i komunálních odpadů. 
 

.6 . Úsvit přímé demokracie 
Bylo by dobré, aby se udělal nějaký ekonomický rozbor, který 
alespoň přibližně spočítal náklady, které má stát s tím, že do 
vzduchu proudí zdraví škodlivé emise. Jaké mají dopad na 
lesnictví zemědělství, lidské zdraví a následné náklady na 
odstranění těchto dopadů. Tyto náklady by měl v konečném 
důsledku nést znečišťovatel. V případě domácností - stát by měl 
místo dotací milionářům skutečně přispět občanům na zajištění 
energetické soběstačnosti. Ulevilo by se přírodě a zároveň občané 
by ušetřili velké peníze, které dnes vydají za plyn, elektřinu, uhlí, 
naftu, benzín. Tady máme na mysli zajistit soběstačnost nejen pro 
domácí spotřebu, ale proč by lidé nemohli do práce a na nákup 
jezdit na elektroskůtru poháněném energií ze slunce nebo dřeva? 
Ve světě je už standard že stát či firmy staví solární parkoviště, 
které zdarma dobíjejí elektromobily a elektroskůtry. Lidé tak 
celoročně mají dopravu zadarmo. 
 

.7 . ANO 
 Poplatky považujeme za doplňkový regulační nástroj, který 
v oblasti ochrany ovzduší dosud vždy plnil spíše funkci fiskální než 
funkci stimulační. Za hlavní nástroj dalšího omezování emisí z 
průmyslových zařízení považujeme zejména proces integrovaného 
povolování (IPPC), v jehož rámci lze v odůvodněných případech 
stanovit provozovateli zdroje zpřísněné emisní limity a další 
požadavky na provoz. Na konci letošního roku bude zveřejněna 
aktualizovaná Tematická strategie Evropské unie k ochraně 
ovzduší, která přinese regulační nástroje pro ty skupiny zdrojů, 
které dosud na celoevropské úrovni regulovány nebyly (např. 
spalovací zdroje s příkonem pod 50 MW). Budeme prosazovat, 
aby se požadavky nové evropské strategie co nejdříve dostaly do 
politiky, legislativy a praxe. Rozšíření sítě imisního monitoringu 
považujeme za nutné, a to zejména z hlediska počtu stanic 
měřících suspendované částice velikostní frakce PM2.5 a 
benzo(a)pyren. Kromě toho bychom chtěli, aby byla do běžné 
praxe zavedena regulérní příprava emisních a imisních projekcí za 
použití pokročilých modelových nástrojů. V ČR je k dispozici a 
vyzkoušená metoda umožňující poměrně přesné určení původu 
prachových částic (chemická analýza hmotnostní - velikostní 
distribuce částic). Budeme usilovat o to, aby byla měření tohoto 
typu prováděna dříve, než budou přijímána další regulační 
opatření. Podporu výměny kotlů považujeme, stejně jako program 
Zelená úsporám, za perspektivní nástroje a budeme je 
podporovat. 
 

.8 . KDU-ČSL 
 Podle mého je zvyšování poplatků, když nikdo neprosazuje 
sankce za znečištění, diskutabilní. Ale budiž. Nechal bych pracovat 
modelovou studii, k čemu zvýšení povede, a pak se teprve 
rozhodl. Otázkou je, jak dosáhnout synergie s místními a 
regionálními aktéry, kteří jsou samozřejmě pod daleko 
komplikovanějším tlakem jak od exponovaných podniků a jejich 
PR agentur, tak zejména od daňových poplatníků a voličů. 

Kupříkladu na Ostravsku nebude pro takový krok dostatečná 
podpora veřejnosti a opatření bude čelit argumentu, že ohrožuje 
zaměstnanost ze strany velmi silných aktérů, a to včetně podniků. 
Možnost jít v této věci do konfliktu s regionálními a komunálními 
politiky by asi vyžadovala paralelní podporu moderních 
technologií, tvorby nových pracovních míst a podporu 
restrukturalizačních programů. Je ale otázka, zda zpracovat, 
realizovat a financovat takové komplexní programy umíme. Můj 
názor je, že neumíme. Stejně jako neumíme zabránit vyvádění 
miliardových částek zahraničními vlastníky s minimální loajalitou 
ke kvalitě života v regionu, v jehož důsledku technologie a výroby 
zastarávají. V tomto typu „podnikání“ navyšování sankcí vždy a 
nevyhnutelně dopadne na místní obyvatelstvo a náklady na 
daňového poplatníka. Pokud jde o měření škodlivin. V současnosti 
jsem, spolu s IEM AV a ČVUT součástí mezinárodního projektu 7. 
RP EU na testování nových senzorových technologií monitorování 
ovzduší, a to včetně popularizace jejich výsledků a technologií. 
Tato technologie v současnosti velmi zlevňuje a rozvíjí se i 
směrem k měření komplikovaně měřitelných látek jako B(a)P. 
Zároveň projekt asi bude testovat i jednodušší měřící zařízení 
v mobilních telefonech, která mohou silně motivovat veřejnost 
k zájmu o stav ovzduší. Podpora výměny kotlů běží a projekt musí 
být dále podporován, ale bude narážet na finanční možnosti 
financovat provoz a energie zejména v nejnižších sociálních 
vrstvách, i na nedostatečnou vzdělanost v ekologických otázkách 
a souvislostech emisí a znečištění z „tradičních“ topení. 
 

.9 . ODS 
ODS si uvědomuje problematiku nekvalitního ovzduší, které trápí 
polovinu obyvatel České republiky. Jedním z konkrétních opatření, 
která chce ODS realizovat, jsou dotace pro domácnosti na 
výměnu starého neekologického kotle za nový ekologický. Vláda s 
účastí ODS se výrazně zaměřila na ochranu ovzduší a formou 
několika programů podpořila zavádění efektivnějších a k přírodě 
šetrnějších zdrojů topení. V takto započaté cestě chceme 
pokračovat i do budoucna. Díky dlouhodobému úsilí Ministerstva 
životního prostředí Evropská komise například schválila dva 
projekty na odprášení oceláren konkrétně v Moravskoslezském 
kraji. Konkrétně se jedná o projekt na snížení emisí modernizací 
odprášení Aglomerace jih v ArcelorMittal Ostrava, kde celkové 
náklady představují 1,1 miliardu korun. Druhým projektem je 
odprášení spalin a uzlů na aglomeraci č. 2 v Třineckých 
železárnách v celkové výši 593 milionů korun. Konkrétně se jedná 
o projekt na snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih v 
ArcelorMittal Ostrava, kde celkové náklady představují 1,1 
miliardu korun. Druhým projektem je odprášení spalin a uzlů na 
aglomeraci č. 2 v Třineckých železárnách v celkové výši 593 
milionů korun. Je to velký úspěch minulé vlády, která tuto 
vysokou podporu z EU pro MSK vyjednala. 
 

.10 . Hlavu vzhůru 
Ne, znamenalo by další překážku konkurenceschopnosti českého 
průmyslu. Na modernizaci si podniky musejí vydělat, zvyšováním 
nákladů to nebude. Považujeme náklady na současně prováděná 
měření už tak za vysoká. Pokusíme se zachovat stávající podporu, 
zvýšení podpory neumožňuje stav veřejných financí.  

 

2. Vyvlastňování a limity těţby 

Prolomení územních limitů těžby uhlí1 v České republice obsahuje nyní návrh tzv. 
surovinové politiky i volební programy některých stran. Ministr průmyslu Kuba v Nečasově 
vládě zároveň navrhoval změnit horní zákon tak, aby umožnil vyvlastňování domovů kvůli 
těžbě uhlí i dalších surovin. 

Zasadíte se o zachování územních limitů pro těţbu uhlí v České republice, či o 
definitivní odepsání zásob uhlí za těmito limity? Postavíte se proti 

                                                 
1
 Zakotveny ve vládním usnesení o územních limitech těžby uhlí. 
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vyvlastňování domovů, soukromých pozemků i veřejných budov kvůli těţbě uhlí 
a dalších surovin? 
 
.1 . TOP 09 a Starostové 

Trváme na zachování limitů, což explicitně obsahuje i náš 
volební program. Jsme zásadně proti vyvlastňování včetně pro 
těžbu. 

 
.2 . Strana zelených 
ANO. Zachování stávajících limitů pro těžbu uhlí je pro nás 
zcela zásadní bod, nejenom pro ochranu lidských sídel a 
krajiny, ale také pro ochranu klimatu. Uhlí za limity si prostě 
nemůžeme dovolit spálit. Budeme prosazovat vyhlášení limitů 
těžby zákonem a chceme zajistit bezodkladný odpis všech 
ložisek hnědého uhlí za platnými limity těžby a černého uhlí 
v Beskydech. ANO. Éra devastace obcí a měst kvůli těžbě je již 
minulostí. Česká republika má dostatečné kapacity zajistit 
energetické potřeby bez omezování soukromého vlastnictví a 
vyvlastňování. V horním zákoně budeme bránit resuscitaci 
vyvlastňovacích paragrafů ve prospěch těžby, která by ohrozila 
domovy desítek tisíc lidí. 
 

.3 . KDU-ČSL 

Malinko mi vadí imperativní tón vašich otázek a 
neprofesionalita jejich formulací kumulujících velmi různé 
problémy. Prolomení limitů je nepřijatelné, zejména po té, co 
vidíme okolo OKD a jejich dřívějšího „nafouknutí“ objemu 
zásob a zadlužení a úvěrové vyvedení prostředků podniku 
získaných na tyto zásoby. Odpověď na vyvlastňování 
v kontextu případného narušení limitů lze logicky dovodit, co 
odvodit nelze, když začnou majitelé důlním společnostem své 
nemovitosti prodávat dobrovolně… 
 

.4 . SPOZ  
Vzhledem k tomu, že není schválena ani surovinová, ani 
energetická koncepce České republiky, a limity, zakotvené 
v usnesení vlády z roku 1991 nikdo za ta léta nenaplnil 
odpisem zásob, je nezbytné jejich přehodnocení (nikoli 
zrušení), následně potvrzení novým usnesením vlády, které 
následně bude realizováno a díky tomu se dá jasná perspektiva 
rozvoje celého regionu bez zbytečné likvidace obcí a stávající 
infrastruktury. Jednoznačně jsme proti vyvlastňování 
soukromého majetku kvůli podnikatelskému záměru – v tomto 
případě těžební společnosti. Vyvlastňovací paragrafy mají 
oprávnění jen u liniových staveb ve veřejném zájmu, kdy tento 
zájem je deklarován schváleným územním plánem.  
 

.5 . ČSSD  
Otázka územních limitů těžby hnědého uhlí v severních 
Čechách není v sociální demokracii ještě uzavřená. Převládající 
mínění se přiklání k tomu, že bude nutné posunout limity na 
lomu Bílina z důvodu zajištění dostatečných dodávek uhlí 
především pro teplárny po roce 2020 a že zároveň nejsou 
skutečné důvody, které by opravňovaly prolomení územních 
limitů na lomu ČSA. Konečné stanovisko bude možné 
zformovat až po zpracování nové energetické koncepce státu. 
Nepředpokládáme, že by se zásoby odepsaly. Je správné 
ponechat příštím generacím možnost jejich využití. Diskuse o 

novém Horním zákoně v sociální demokracii ještě nezačala. 
Zastávám stanovisko, že zákon by neměl umožnit 
vyvlastňování v intravilánech, tj. měl by převzít 
v modernizované podobě model, který byl součástí Rakousko-
uherského horního zákona (možnost vyvlastnění pouze mimo 
zastavěná území).  
 

.6   Úsvit přímé demokracie 

Tohle je otázka na místní referenda - o tom, co bude s jejich 
obcí, mají právo jen občané té které obce. Stát by měl mít 
právo udělat výjimku je ve stavu krajní nouze, kdyby převážil 
zájem i občanů celé ČR a i v takovém, případě toto rozhodnutí 
musí přijmout sami občané - ne politici. 
 

.7   ANO 

Prolomení těžebních limitů v programu ANO 2011 není 
obsaženo, a v současné turbulentní situaci na trhu 
energetických komodit nepovažujeme tuto otázku za „otázku, 
která je na pořadu dne“. Problematiku surovinové a 
energetické politiky považujeme za nutné řešit v širších 
souvislostech životního prostředí, surovinové bezpečnosti a 
energetické bezpečnosti. Nové koncepce musejí být založeny 
na důkladné věcné a ekonomické analýze a brát v potaz 
aktuální globální trendy (břidlicová revoluce“ a jí vyvolané 
změny cen energetických komodit). 
 

.8   ODS 

Nerostné bohatství je majetkem státu a stát s ním musí 
racionálně nakládat. ODS podporuje novelu horního zákona, 
který by nově definoval vztahy mezi těžebními společnostmi a 
obyvateli dotčených regionů a obcí. Jsme si vědomi, že stát se 
svým nerostným bohatstvím musí být schopen racionálně 
nakládat a musí být schopen zajistit si přístup k nerostnému 
bohatství, pokud je to nutné z pohledu energetické 
bezpečnosti státu. Je ale nutné, aby vždy došlo k dohodě mezi 
občany a státem, který musí být garantem takové dohody, 
nikoli, aby občané byli vystaveni nátlaku těžební společnosti. 
Občané regionů, ve kterých dochází k těžbě, musejí být více 
zvýhodněni ve vazbě na těžbu. Navrhujeme zvýšení poplatku z 
vytěženého nerostu a jeho rovnoměrné rozdělení do celého 
regionu zatíženého těžbou. 
 

.9   KSČM 

Vyhrazené nerostné suroviny jsou naštěstí pořád ještě 
nezcizitelným majetkem státu. Proto je správné, aby si stát 
udržel kontrolu nad svými ložisky vyhrazených nerostů. 
Jakákoliv změna zákonů, která státu tuto kontrolu komplikuje, 
nebo dokonce znemožňuje, je špatná a zcela nezodpovědná 
vůči příštím generacím.  
 

.10   Hlavu vzhůru 
Ne, pokud to bude třeba k zajištění surovinové základny, jsme 
pro jejich prolomení. Nepostavíme, v odůvodněných případech 
veřejného zájmu je to možné. 

 
3. Podpora neperspektivním zdrojům 

Výroba tepla a elektřiny z uhlí a plynu je v současnosti dotována formou tzv. zelených 
bonusů2. Další podpora je plánována z nových evropských fondů. Jaderné elektrárny mají 
(na rozdíl od ostatního, např. chemického průmyslu) omezenou odpovědnost3 za jaderné 

                                                 
2
 Zakotvené v zákoně o podporovaných zdrojích energie. 

3
 Omezená odpovědnost pro provozovatele jaderných elektráren je garantována atomovým zákonem. 
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škody v případě havárií – škodu nad určitou hranici za ně v případě havárie pak zaplatí stát 
z daní občanů. Odhadovaná cena jaderné havárie je přitom podle expertů až dvojnásobná 
oproti současné výši maximálního pojištění v ČR. Ministerstvo průmyslu navrhlo do 
budoucna vytvořit tzv. kompenzační mechanismus v zákoně o podporovaných zdrojích 
energie, díky kterému bude společnost ČEZ dostávat pevnou výkupní cenu za vyrobený 
atomový proud. Rozdíl zaplatí spotřebitelé. Česká republika v minulosti masivně dotovala 
obnovu území zničených těžbou hnědého uhlí. Nyní doly na Ostravsku žádají do budoucna 
zvláštní dotace, aby mohly pokračovat v jinak prodělečné těžbě černého uhlí. 

Zasadíte se o zrušení veškeré veřejné podpory pro jadernou a uhelnou 
energetiku, ať přímé či nepřímé, jako je kupříkladu nedostatečné pojištění 
jaderných elektráren proti haváriím? Postavíte se proti zavádění jakýchkoliv 
nových typů takové podpory? 
 

.1 . Strana zelených 
ANO. Na tyto skryté podpory dlouhodobě upozorňujeme a 
zasadíme se o jejich zrušení. Chceme, aby se do ceny energie 
z fosilních i jaderných elektráren počítaly všechny externality, 
které stejně platí společnost. V případě jaderných elektráren 
budeme prosazovat tržní prostředí pro pojištění jaderných 
reaktorů bez limitů. Havárie elektrárny ve Fukušimě, ale i 
studie zpracované pro Evropu ukazují zcela jasně extrémní 
náklady na sanace po případné katastrofě.  Zde ukázka sumy 
podpor v Německu. ANO, určitě. Dočasnou veřejnou podporu 
zasluhují pouze čisté a perspektivní zdroje na nastartování 
svého rozvoje. Snahy o garanci výkupní ceny jaderné elektřiny 
z nových bloků Temelína považujeme za velmi nebezpečný 
potenciální tunel na peněženky všech spotřebitelů v České 
republice, kdy i sám ČEZ si jasně uvědomuje ekonomickou 
nevýhodnost stavby nových bloků Temelína. Podpora 
prodělečné těžby uhlí v Paskově je pro nás zcela nepřijatelná, 
namísto toho podpoříme rekvalifikační programy pro 
propuštěné zaměstnance např. pro zvyšování energetických 
úspor (zateplování domů) apod. 
 

.2 . ČSSD 
Zásadní je zde problém kalkulace a zahrnutí externalit výroby 
energie do jejích výrobních nákladů. Při tvorbě dlouhodobé 
energetické politiky státu je třeba započítávat všechny 
externality. Jen tak je možné vytvořit spravedlivý přístup jak 
fosilním, tak i obnovitelným nebo jaderným zdrojům. Z toho 
důvodu není možné připustit, aby to byly pouze fosilní zdroje a 
jádro, které by byly podporovány přímým či nepřímým 
způsobem. Pokud jde o pojištění za škody u jaderné 
energetiky, tak nepředpokládám zásadní změnu. Za možné 
považuji uvažovat o zvýšení horní hranice odpovědnosti za 
způsobené škody. O kolik to je otevřené, mělo by to ale být 
v souladu s mezinárodními doporučeními v této oblasti. 
Neuvažujeme o jakékoliv dotaci ceny elektřiny z jádra. 
Kompenzační mechanismus, který se objevil v některých 
podkladech ministerstva průmyslu a obchodu, je nepřijatelný. 
 

.3 . TOP 09 a Starostové   
Jsme zásadně proti veřejným podporám pro uhelnou a 
jadernou energetiku. V případě uhlí je třeba však vzít do úvahy 
sociální dopady. Nové typy podpory nebudeme podporovat.          
 

.4 . Úsvit přímé demokracie 
Ano - je nezbytné aby se narovnaly veškeré podmínky pro 
veškeré zdroje. 
 

.5 . SPOZ 
Nepleťme si, prosíme, dvě věci – provozní podpora, která 
nemá oprávnění a Vámi též zmíněné pojištění proti jaderné 
havárii, které není nikde ve světě standardně komerčního 
charakteru.Veřejná podpora pro energetiku nemá logiku, na 

nesmyslné podpoře fotovoltaiky vidíme hrůzné konce takovéto 
distorze trhu. Co má oprávnění u některých druhů 
obnovitelných zdrojů energií je – právě díky současné distorzi 
trhu energiemi – INVESTIČNÍ podpora např. výstavby 
bioplynových jednotek, kde jsme svědky win-win-win strategie, 
kdy např. pomáháme farmářům s likvidací kejdy, vyrábíme 
elektřinu + odpadní teplo, které farmář také využije v místě a 
odpadem z této energetické jednotky je kvalitní hnojivo.  
 

.6 . ANO 
Základní parametry české energetiky považujeme za 
nepříznivé, zejména téměř 50 % podíl pevných paliv na 
primárních zdrojích, téměř 40 % ztráty při výrobě a distribuci, 
vysokou energetickou náročnost národního hospodářství, 
export elektrické energie a vysoký podíl domácností 
vytápěných pevnými palivy za použití často zastaralých kotlů 
s vysokými emisemi. Obecně budeme podporovat taková 
řešení, která současně přispějí k omezování emisí jak látek 
znečišťujících ovzduší, tak i ke snížení emisí oxidu uhličitého. 
Podporujeme dostavbu JE Temelín, neboť je to strategický 
zdroj a po roce 2030 bude pro ČR nezbytný, před tím však 
bude nutno důkladně prověřit výhodnost této stavby pro ČR. 
Budeme prosazovat, aby stavba JETE 3, 4 byla financována 
pouze ze zdrojů ČEZ a nebyla dotována občany ve formě 
zvýšených cen energie. Podpoříme další provoz JE Dukovany i 
po roce 2025, protože je velmi důležitá nejen jako zdroj 
elektrické energie, ale i pro další rozvoj regionu. Budeme 
prosazovat snížení vývozu elektrické energie, především té, 
která je vyráběna v uhelných elektrárnách. Celkově budeme 
prosazovat zvýšení dohledu státu nad energetickými 
surovinami. Otázku jaderné bezpečnosti včetně pojištění 
odpovědnosti za případné škody považujeme za významnou 
součást energetické bezpečnosti České republiky. Budeme 
proto prosazovat, aby problematika pojištění byla 
odpovídajícím způsobem upravena. Energetická bezpečnost je 
jedním z nejvýznamnějších veřejných zájmů a musíme dbát na 
její zajištění. Na druhé straně se budeme snažit o odstraněné 
veřejné podpory všude tak, kde to není opodstatněné. 
 

.7 . KDU-ČSL 
Opět mnoho různorodých otázek v jedné a nepřesné 
formulace. Předně garance pevné ceny za vyrobenou elektřinu 
pro ČEZ je nemožná a vyloučená,narušení hospodářské 
soutěže apod. Navíc po skandálech s fotovoltaikou lze jen 
těžko přenášet rizika pohybu cen na bedra daňového 
poplatníka. Pokud jde o dotování různých zdrojů energií včetně 
fosilních paliv, je otázka odkud odvodit priority z hlediska 
dotací, opět viz fotovoltaika. Podpora plynových kotlů 
v oblastech se silným znečištěním ovzduší byla logická, viz 
vaše otázka výše. Chceme podpořit zájem domácností na 
topení v technologiích, které mají nižší emise, a to včetně 
nákladů na provoz nebo ne? Dotace samotných investic do 
kotlů nemusí stačit. Navýšení dotací jedné skupině energií a 
odejmutí nebo snížení jiné eskaluje riziko velkých obchodních 
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spekulací na dotované ceny, vesměs na úkor daňového 
poplatníka. S jadernou havárií nepočítám, pokud by k ní došlo, 
nebude asi výše pojištění to hlavní, co se bude řešit. Navíc 
myslím, že rozsah nákladů na odstranění následků nebyl 
zřejmě ani ve Fukušimě limitovaný výší pojištění, ale potřebou 
zabezpečení zařízení i obyvatelstva bez ohledu na náklady. Se 
strašením havárií u nás bych si opravdu nehrál. Přenechme to 
rakouskému bulváru. 
 

.8   KSČM 

Česká republika není ostrovem uprostřed oceánu. Energetická 
politika ČR musí tuto skutečnost plně respektovat. Její 
struktura musí být opřena o co nejširší spektrum zdrojů. Jedině 
tak se můžeme nadále bavit o udržitelnosti energetické 
bezpečnosti České republiky, resp. všech občanů naší země. 

Extrémistické přístupy v oblasti energetické politiky by 
v případě České republiky neměly mít šanci na úspěch. 
 

.9   ODS 

ODS je zastáncem dostavby Jaderné elektrárny Temelín. Jádro 
vidíme jako v současné době jediný reálný, udržitelný a k 
životnímu prostředí šetrný zdroj energie pro ČR. Rovněž 
podporujeme výstavbu nového bloku v JE Dukovany a udržení 
jejího provozu do roku 2035. 
 

.10   Hlavu vzhůru 
Nepostavíme. Žádnou jinou možnost zajištění energetické 
soběstačnosti nemáme. Jsme pro podporu jenom tehdy, pokud 
to bude z hlediska energetické soběstačnosti nezbytné.  

 
4. Fondy do úspor 

Nové evropské fondy představují příležitost jak snížit vysokou energetickou náročnost 
českých domácností, veřejné sféry i průmyslu. V současnosti navrhované čerpání 
evropských fondů však otevírá dotace pro spalovny odpadků či kogeneraci výroby elektřiny 
a tepla z neobnovitelných zdrojů. Omezený objem financí z evropských prostředků by 
místo neekologických projektů, které nedokázaly čerpat podporu ani v současném období, 
měly nasměrovat do úspor energie v obytných, veřejných, i podnikatelských budovách 
společně s instalací malých obnovitelných zdrojů tepla jako jsou kotle na biomasu nebo 
solární kolektory. Podle propočtů stavebního průmyslu i nevládních organizací existuje 
v Česku absorpční kapacita ve výši 10 miliard Kč ročně z fondů EU na úspory energie v 
obytných a veřejných budovách. Energetická efektivita v současnosti není zařazena mezi 
kritéria pro dotační podporu u těch projektů, kde je nejvíce možné dosáhnout úspory 
energie a tím i financí na provoz v budoucnosti – třeba u výstavby nových budov, 
pořizování vozidel nebo kancelářské techniky. 

Zasadíte se o to, aby nové evropské fondy podporovaly sniţování spotřeby 
energie v obytných a veřejných budovách ve výši doporučené alokace (tj. 10 
mld. Kč ročně) a aby byla úspora energie podmínkou u všech relevantních 
projektů? 
 

.1 . ANO  
Samozřejmě ano. V oblasti úspor energie na straně konečné 
spotřeby (ale nejenom zde) spatřujeme významný potenciál 
pro snížení emisí jak látek znečišťujících ovzduší, tak i 
skleníkových plynů. Podpůrné programy navíc přispívají 
k žádoucímu rozvoji v sektoru stavebnictví a k zaměstnanosti. 
 

.2 . SPOZ  
Ano. 
 

.3 . Strana zelených  
ANO, dokážeme si představit i vyšší alokaci nad 10 mld. ročně 
na projekty tohoto typu a jsme proti využívání evropských 
fondů na podporu pálení odpadků či kogenerace z fosilních 
paliv. Energetická efektivita musí být významným kritériem pro 
dotační podporu u investičních projektů do budov či 
technologií.     
 

.4 . TOP 09 a Starostové 
Snižování spotřeby energie v budovách je důležité, zasadíme 
se i o možnost využít fondy EU pro tento účel. Úspora energie 
musí patřit mezi potřebné podmínky. 
 

.5   ČSSD 

Snížení energetické náročnosti české společnosti je jedním z 
klíčových cílů sociální demokracie pro budoucí období. To se 

týká, jak domácností, tak i ekonomiky. Tímto směrem budeme 
rozvíjet dosavadní podpůrné programy (tj. především operační 
programy) a budeme se snažit vytvářet i programy nové. Co se 
týká využití evropských fondů tímto směrem, tak tam je 
problémem to, že tyto zdroje nelze využít pro soukromé 
subjekty. Je to určité omezení ale i tak zůstává dost prostoru. 
 

.6   KDU-ČSL 

Přesměrování operačních programů je otázkou času a tempa 
jednání mezi vládou ČR a EK, je otázkou zda nový parlament 
bude mít ještě čas v této věci něco udělat. Se základní úvahou 
otázky souhlasím, navíc může pomoci s hospodářským 
oživením i v regionech s nedostatkem pracovních příležitostí. 
Bylo by ale asi vhodné tlačit na příslušné aktéry MMR a MŽP již 
nyní, a to s podporou regionů. Energeticky úsporná řešení jsou 
myslím v normách obsažena již dnes, jejich finanční podpora 
například ze strukturální pomoci se mi jeví jako schůdnější, než 
legislativní proces. Jde totiž také o flexibilitu vůči vývoji cen, je 
třeba se z trapného selhání státu u fotovoltaiky poučit. 
 

.7   KSČM 

Výkřiků a nejrůznějších nepodložených proklamací a odhadů o 
absorpční kapacitě České republiky v oblasti ekologických 
projektů jsme za posledních sedm let slyšeli poměrně hodně. 
Stačí si vzpomenout na bombastickou předvolební kampaň 
Strany zelených a uspěchaný rozjezd programu Zelená 
úsporám, jehož problémy musel následně řešit SFŽP několik 
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let. Očekávám, že lidé zodpovědní za přípravu programových 
dokumentů OPŽP pro nadcházející programovací období 
nastaví podmínky čerpání evropských dotací takovým 
způsobem, že je nejenom budeme čerpat na projekty 
s prokazatelným pozitivním efektem pro životní prostředí, ale 
že je budeme schopni vyčerpat bezezbytku, což se nám, 
bohužel, nedaří v aktuálním programovacím období. 
 

.8   ODS 

Program Nová zelená úsporám, který ušetří každé domácnosti 
peníze za vytápění. Na rekonstrukci rodinného domu nebo 
výstavbu pasivního budou koncem roku k dispozici téměř dvě 
miliardy korun; program je připravený tak, aby se postupně 
rozšířil i na bytové domy a na veřejné budovy. V oblasti 
nakládání s odpady budeme usilovat o to, aby Česká republika 
sledovala poslední odborné trendy a místo budování 
rozšiřujících se skládek vsadila spíše na energetické využití 
odpadů. Co můžeme, zrecyklujme, co nemůžeme, přetavme v 
energii a teplo. Ušetříme primární zdroje energie a zbavíme se 
odpadu bez zamoření krajiny skládkami. 
 

 
 

.9 . Úsvit přímé demokracie 
Jsem o krok dál - chceme aby fondy podporovaly energetickou 
soběstačnost všude tam kde je to možné. Je třeba říct, že 
současná podoba zelená úsporám má své drasticky negativní 
dopady - výměna dřevěných oken za plastové neprodyšné 
okna ničí jak kulturní hodnotu domů, ale samozřejmě se 
podepisuje na mikroklimatu v domech - způsobují externí 
dopady - růst plísní, hub, eroze omítky a související dopady na 
zdraví. Z domu nejde dělat energetickou konzervu - byty musí 
dýchat -Třeba právě ta okna byla kdysi přirozenou cestou 
výměny vzduch v bytě. Jistá míra prodyšnosti omítky - hlavně 
u historických budov je absolutně nezbytná, atd. Cesta vede 
jinudy - stavět samozřejmě tak aby dům byl maximálně 
izolován (nejlépe pomocí přírodních materiálů - hlína, dřevo 
sláma atp.) A aby měl ale také přirozenou cirkulaci vzduchu. A 
také aby jeho vytápění a další spotřebu energie z maxima 
Možného zajištovali místní zdroje - solární a fotovoltaické 
panely, tepelná čerpadla, kotle na dřevoplyn ze dřeva z lesa za 
humny. 
 

.10   Hlavu vzhůru 
Ne, je to nepřiměřený zásah do vlastnických práv ve jménu 
ideologie globálního alarmismu.  

 
5. Výzva pro energetiku 

Česká republika je kriticky závislá na stále dražších a vzácnějších fosilních palivech. 
Vyrábíme z nich téměř 60 % elektřiny a 70 % tepla. V roce 2012 bylo více než 200 miliard 
Kč ze státního rozpočtu vynaloženo na dovoz ropy a zemního plynu. Česká republika má 
přitom pátou nejvyšší spotřebu energie na jednotku HDP mezi zeměmi Evropské unie. 
Zavádět inovace snižující spotřebu fosilních paliv, jako jsou úsporné domy, výrobu domácí 
čisté elektřiny, recyklaci, rychlou a pohodlnou veřejnou dopravu, či místní jídlo 
v obchodech, se zatím příliš nedaří. 

Zasadíte se o to, aby Česká republika přijala nový zákon podle britského vzoru, 
který stanoví závazné tempo sniţování spotřeby fosilních paliv – ropy, zemního 
plynu a uhlí? (Zákon neurčuje konkrétní způsoby sníţení spotřeby.)  
 

.1   ČSSD 

Zákon o snižování závislosti na fosilních palivech více méně 
podle britského vzoru je součástí volebního programu ČSSD. 
Jeho parametry budou předmětem odborné a politické diskuse. 
Zákon musí být účinný a technologicky neutrální. 
 

.2   Strana zelených 
ANO, je to součástí našeho programu a hodláme nastavit 
zákonné prostředí pro snižování závislosti na fosilních palivech, 
ale bez dalšího rozvoje jaderné energetiky. Součástí zákona 
bude např. postupná decentralizace energetiky, masivní 
zateplování domů i paneláků, podpora železniční dopravy, 
podpora využívání alternativních pohonů pro auta apod. 
 

.3   TOP 09 a Starostové 
Budeme podporovat přijetí zákona podobného britskému. 
 

.4   ANO  

Snížení závislosti na dovážených fosilních palivech je dalším 
klíčovým prvkem energetické bezpečnosti.  Na otázku není 
možno v této fázi konkrétně odpovědět, protože nemáme 
schválenou státní energetickou koncepci, která by pro podobný 
zákon vytvořila rámec a zadání. Budeme proto prosazovat 
schválení Státní energetické koncepce napříč politickým 
spektrem, aby nedocházelo k zásadním změnám koncepce při 
změně vládní garnitury.  
 

.5   KDU-ČSL 
Napsat zákon a možná jej i protlačit parlamentem je asi menší 
problém, než přivést veřejnost, podniky a další aktéry ke 
změně chování. Souhlasím se zacílováním vývoje, ale je třeba 
si uvědomit, že zřejmě v nejbližší době může dojít ještě 
k výraznějšímu poklesu ceny fosilních paliv, zejména nafty 
v důsledku nových technologií dotěžování vrtů, nových nalezišť 
a rychlé expanze produkce energetických zdrojů v USA a 
v Kanadě. Tlak na snižování podílu fosilních paliv se může 
výrazně prodražit. Navíc je otázka technologické modernizace 
silné strojírenské základny u nás důsledkem dlouhého zaostání 
a mnohdy i chybné privatizace. Bude asi třeba studie 
proveditelnosti, zda tyto prostředky investovat do restrikce, 
modernizace nebo vzdělávání směrem ke zvýšení vlastní 
aktivity a zájmu lidí, domácností a podniků. Fakt, že se dosud 
nepodařilo prosadit ani daňové nákladování předplatného 
městské hromadné dopravy mluví za vše. Můj základní dojem 
z dnešní situace je, že nestačí rychlé legislativní rozhodnutí, ale 
je třeba dost intenzivní veřejná debata o tom proč, k čemu a 
kde je v tom zájem veřejnosti a že nejde jen o vyhraněný a 
úzký skupinový zájem „ekologů“, teprve pak má taková 
regulace šanci uspět nejen zákonnou represí, ale také 
v akceptování nového směru chování lidí a institucí a firem. A 
také nebude vnímána jako omezování lidí a jejich možností a 
příležitostí.  
 

.6   KSČM  
Podporovat inovativní přístupy ve všech oblastech života 
společnosti je politicky moudré a KSČM se vždy zasazovala o 
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efektivní podporu vědy a výzkumu s ohledem na následné 
využívání výsledků vědecké práce v praktickém životě. Stejně 
jako vědecké postupy mají svá léty ověřená pravidla, musí se i 
politická práce a správa věcí veřejných řídit ověřenými a 
fungujícími principy. Nelze libovolně zaměňovat zákony, 
strategie a koncepce. V politické práci má každý z uvedených 
dokumentů své místo.   
 

.7   SPOZ 

Pozor na opsané vzory – každý ví, že Velká Británie má jiné 
možnosti, dané svojí polohou (větrná energie či energie 
přílivu), než máme my. Ale snižovat spotřebu fosilních paliv je 
obecný trend moderních Evropských ekonomik, kde nejlepším 
motivem je její cena. Nepodléhejme současným výkyvům ceny 
černého uhlí (a s tím souvisejícím problémem OKD, a.s.), to 
vše je jen odezva na současný boom břidličného plynu, import 
uhlí do Evropy z jiných kontinentů a změny na trhu 
energetických komodit obecně. 
 

.8   Úsvit přímé demokracie 
Raději bychom takový trend nastartovali nepřímo - tedy tak 
aby na jedné straně zlevňovaly nové technologie výroby 
energie a naopak aby spotřeba fosilních paliv zahrnula veškeré 
náklady na externí dopady, které stát a občané zatím platí ze 
svého - tedy za zničené zdraví ovzduší. 

 

.9   ODS 
 Energetika je dnes v Evropě zásadním tématem, které 
ovlivňuje ekonomiky států. A bude ovlivňovat i 
konkurenceschopnost Evropy mezi rozvíjejícími se zeměmi 
třetího světa. V ČR, která má svou ekonomiku založenou z 
velké části na průmyslu s vysokou spotřebou energie, 
nemůžeme hazardovat a předstírat, že obnovitelné zdroje 
závislé na počasí mohou být jediným stabilním zdrojem 
energie. Kvůli špatně nastavené podpoře obnovitelných zdrojů, 
zejména fotovoltaických elektráren, ceny elektřiny extrémně 
zatěžují rozpočty rodin i firem. Středně velká firma doplácí na 
obnovitelné zdroje až desítky milionů korun. Taková politika 
likviduje průmysl v ČR. Jsme si vědomi, že v energetice je 
nutné diverzifikovat, odkud dovážíme energetické suroviny tak, 
abychom nebyli závislí pouze na jednom státu či jedné 
přepravní cestě. Energetická bezpečnost je základním 
atributem státu. V současné době vidíme jako jediný reálný, 
udržitelný a k životnímu prostředí šetrný zdroj energie pro 
Českou republiku jadernou energii. 
 

.10   Hlavu vzhůru 
Ne, zákony musí respektovat realitu, jinak mohou napáchat 
nedozírné ekonomické a ve svém důsledku i ekologické škody.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
6. Účast veřejnosti 

Současné české zákony neumožňují lidem, aby se účastnili všech fází rozhodování o 
projektech, které zasáhnou jejich okolí, životní prostředí a zdraví. Například se vyloučení 
z rozhodování týká otázky umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu a stanovení 
limitů pro hluk a prach. Tento stav je v rozporu s mezinárodním právem4, s evropskou 
směrnicí5 i s ústavním pořádkem ČR6. Kvůli dlouhodobému porušování práv občanů tak 
České republice nově hrozí vysoké sankce a zastavení čerpání evropských fondů.  

Zasadíte se o to, aby lidé a obce měli právo zapojit se do všech fází rozhodování 
při umísťování hlubinného úloţiště jaderného odpadu a do rozhodování o 
stanovení limitů hluku či prachu ve svém okolí? Podpoříte návrh, aby umístění 
hlubinného úloţiště jaderného odpadu nebylo moţné bez souhlasu dotčených 
obcí?  

                                                 
4
Aarhuská úmluva, mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která je na úrovní ústavního zákona. 

5
 Směrnice o EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). 

6
 Právo na příznivé životní prostředí podle čl. 35, právo na zdraví podle čl. 31, to spolu s právem na spravedlivý proces 

podle čl. 36 Listiny. 



.1 . Strana zelených 
ANO, občané mají plné právo se účastnit všech fází 
rozhodování od malých projektů, až po zásadní investice. 
Vyloučení veřejnosti při rozhodování o stanovení limitů pro hluk 
a prachu, ovlivňujících jejich zdraví, nebo třeba z rozhodování 
podle atomového zákona považujeme za nehorázné, odporující 
mezinárodním dohodám, jimiž jsme vázáni. ANO. Nastavíme 
férové podmínky pro proces vyhledávání hlubinného úložiště 
vyhořelého vysoce radioaktivního odpadu tak, že základní 
podmínkou dalších jednání bude nastavení otevřeného 
transparentního procesu s nepřekročitelným právem obcí a 
kraje odmítnout úložiště v daném regionu. 
 

.2 . TOP 09 a Starostové 
Umístění hlubinného uložiště musí být závislé na souhlasu obcí. 
Rozhodování o limitech hluku či prachu naopak nemá být 
v pravomoci obcí. 
 

.3   SPOZ 
Ano, podpoříme rozšíření práv obcí i možnost, aby o tak 
důležitých věcech, jako jsou limity prachu či hluku občané, 
místní občanská sdružení i obce spolurozhodovaly. 
 

 4   ČSSD 
Naším cílem je plné uplatnění Aarhuské úmluvy to znamená 
posílení možností občanů podílet se na rozhodování otázek, 
které se jich přímo týkají a posílení soudní ochrany v této 
oblasti. Není ale rozumné, aby obec měla právo veta, které by 
umožnilo blokovat strategicky důležité stavby ve veřejném 
zájmu. To se týká i jaderného úložiště. 
 

.5 . ANO  
Budeme prosazovat, aby ČR řádně plnila veškeré povinnosti 
plynoucí z přijatých mezinárodních závazků (tedy i z Aarhuské 
úmluvy) a také aby řádně transponovala a implementovala 
požadavky právních předpisů EU (včetně směrnic k EIA). Ve 
věci účasti na rozhodování (nejenom) ve věcech životního 
prostředí budeme prosazovat, aby všichni dotčení účastníci 
měli rovné postavení a nikdo nebyl vylučován či naopak 
upřednostňován.      
 

.6 . KDU-ČSL  
Aarhuská úmluva je klíčový a moderní občanský prvek, který 
odlišuje Evropu od USA ve vztahu k volnému nakládání se 
soukromým majetkem, a je to krok správným směrem. 
Nicméně právě proto, že jde o střet mezi novou 
environmentální racionalitou veřejného zájmu a zpravidla 
korporátním nebo privátním aktérem s vžitým pocitem svobody 
v nakládání se svým majetkem na druhé straně, bude to trvalý 
a neutuchající souboj obou principů, kde je veřejný, ale i 
samosprávný přístup K EIA závislý na skutečném veřejném 

zájmu a šíři jeho podpory, dosud spíše odvozované zejména 
z toho, koho se to bezprostředně týká a koho to ohrožuje. 
Myslím, že nejslabším článkem EIA u nás je slabý zájem 
veřejnosti a jejích reprezentantů. Navíc autonomie dnešních 
samospráv je taková, že do ní prakticky nelze zasahovat. Budu 
kdykoli podporovat obce, které nebudou úložiště chtít, aby se 
v EIA uplatnily, ale nebudu jejich laxnější občany ani 
nahrazovat ani přesvědčovat ty obce, kde se samospráva a lidé 
dohodnou, že takový sklad ve svém katastrálním území 
přijmou.  
 

.7 . KSČM 
Aarhuská úmluva, kterou máme, mimo jiné, také díky 
aktivnímu a vstřícnému přístupu KSČM v letech 2002 až 2004 
implementovánu v českém právním systému, jasně definuje 
fáze správního rozhodování, kdy by měla být veřejnost 
součástí rozhodování, aby bylo možné efektivně ovlivňovat 
přípravu konkrétních záměrů. Je proto důležité, aby byl 
v České republice důsledně dodržován cíl a účel Aarhuské 
úmluvy, a to nejen v případě záměrů typu hlubinného uložiště 
jaderných odpadů. 
 

.8 . ODS  
Každý má právo vyjádřit se ke stavbě silnice, demolici domu, 
nebo ke změnám v městské zeleni. Nesmí to být ale občanská 
sdružení, jejichž jediným argumentem je vydírání, nátlak a 
obstrukce, které jdou proti zájmům slušných lidí. Když toto 
téma zevšeobecníme na téma, které je zřejmě blíž většině 
obyvatel České republiky, bez fungující dopravní sítě, jak ji 
známe z vyspělých západoevropských států, trpí nejenom 
ekonomika, ale také každodenní život každého z nás. 
Dokončení dálniční sítě je strategický státní zájem. Její stavba 
ale vázne zejména v přípravném řízení, které je brzděno 
obstrukcemi. Stát musí pokračovat ve výstavbě klíčových 
dopravních staveb a zároveň vytvářet zákonné podmínky pro 
to, aby tyto stavby nemohly být účelově brzděny, jak se to 
mnohdy děje ze strany subjektů halících se do dobrých 
úmyslů, ale ve skutečnosti usilujících o vytváření problémů či 
dokonce o vytváření „vyděračského zisku". Ohledně 
hlubinného úložiště, v tomto případě existuje i vůle Evropské 
unie, podle níž musí být do konce roku 2018 vybraná jedna 
hlavní a jedna náhradní lokalita, jinak hrozí státu finanční 
sankce. V případě výstavby úložiště mají mít obce slovo a 
jedním z výstupů dosavadních jednání bylo zřízení pracovní 
skupiny pro Dialog o hlubinném úložišti. Dalším významným 
úspěchem byla například společně dohodnutá, odsouhlasená a 
realizovaná změna Atomového zákona, a to ve smyslu 
zavedení příspěvku z jaderného účtu obcím. 
 

.9 . Úsvit přímé demokracie 
Náš program je demokracie tedy - právo občanů mít poslední 
slovo v čemkoli a rozhodnout jakkoli s výjimkou rozhodnutí, 
které by byly v rozporu s listinou lidských práv a svobod. 
 

.10 . Hlavu vzhůru 
Ne, není to záležitost obcí, v jejichž katastru má úložiště ležet. 
Ty mohou dostat pouze od státu kompenzace za zhoršení 
prostředí. Ne, veřejný zájem nemůže být blokován 
rozhodnutím jedné samosprávy.  
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