
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Přehled hlasování Poslanecké sněmovny o životním prostředí 
 
Asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh se nedomnívá, že by Česká republika měla být v ochraně životního prostředí i nadále outsiderem. 
Naopak si myslíme, že naši politici, úředníci i firmy by měli zajistit zdravé prostředí, neponičenou přírodu a přístup k rozhodování pro každého. Zastupujeme 
v tom desetitisíce lidí podporujících našich 28 členských organizací a dalších 97 organizací sdružených v oborové platformě. 

Druhý rok volebního období byl v Poslanecké sněmovně na legislativu ovlivňující životní prostředí výrazně pestřejší, než rok první. Asociace ekologických 
nevládních organizací Zelený kruh proto přichází od roku 1994 již v pořadí s třináctým hodnocením. Na výběru 16 podstatných hlasování dokládáme, jak 
poslanci a poslankyně využívají své hlasy v tématech životního prostředí a účasti veřejnosti.  
 
 
O ČEM SE HLASOVALO? 
 
Od července 2011 do července 2012 projednala Poslanecká sněmovna řadu 
návrhů, z nichž jsme vybrali 6 hlasování o zákonech, 9 hlasování o 
pozměňovacích návrzích a jedno procedurální hlasování. Řada návrhů je 
označená přízviskem „EU“, což znamená, že se jedná o implementaci 
evropské legislativy. Do hodnocení jsme přitom zařadili pouze hlasování, u 
nichž lze jasně určit, zda je hlas škodlivý či prospěšný pro životní prostředí. 
Prospěšnost pro životní prostředí je přitom určovaná odborníky z členských 
organizací, kteří se konkrétním tématům dlouhodobě věnují a na základě 
analýzy legislativního procesu. Věnovali jsme se také hlasování, u nichž 
mohli poslanci a poslankyně svým hlasem vyjádřit, zda jsou pro omezení 
nebo rozšíření účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech a zda podporují 
právo na přístup k informacím o životním prostředí.  
 
U každého poslance či poslankyně jsme sečetli počet hlasů, které využil 
nebo využila ve prospěch životního prostředí. Vybrali jsme poslance, kteří 
životnímu prostředí prospěli nejvíce, i ty, kteří své hlasy využili jinak. 
Hodnotili jsme také, jak prospěly životnímu prostředí v tomto období 
jednotlivé strany. Přitom jsme vycházeli z celkového množství hlasů, jež 
měla daná strana u vybraných hlasování k dispozici, a spočítali jsme, kolik z 
nich využila z hlediska životního prostředí prospěšně. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝBĚR JEDNOTLIVÝCH HLASOVÁNÍ 
 
1. Nemožnost změnit špatný územní plán už po jednom roce  
Pozměňovací návrh k Novele zákona – Soudní řád správní 
Hlasování 58, 20. schůze, 13. 7. 2011, tisk 319 
Novelizace soudního řádu správního přinesla kladné změny -  např. snazší 
přiznání odkladného účinku bránící tomu, aby stavebník pokračoval v 
nelegální výstavbě.  Objevil se ale také negativní pozměňovací návrh. 
Poslanec Lukša chtěl zásadně zkrátit lhůtu pro přezkum územních plánů na 
pouhý jeden rok. Zákon přitom počítá s tříletou lhůtou. Kratší lhůta 
v případě tak složitého materiálu by mohla vést k tomu, že by zjištěné chyby 
již nemohly být jednoduše opraveny. Mohly by tak vést k vážným 
problémům a konfliktům při následných územních řízeních k jednotlivým 
projektům a ke komplikovaným a nákladným řízením o změnách územního 
plánu. Kromě zbytečné administrativy by tak byla ohrožena i kvalita života 
občanů. O tomto návrhu se hlasovalo zvlášť a nejednotně, proto jsme se jej 
rozhodli hodnotit.  

Ze 146 přítomných „prospěšně“ (proti, zdržel/a se) hlasovalo 80, návrh byl 
zamítnut. 
☺ ČSSD: 6 (10,7 %), KSČM: 22 (84,6 %), ODS: 33 (62,3 %), TOP09: 15 (36,6 
%), VV: 4 (16,7 %) 
 
2. Další regulace malých výrobců obnovitelné energie 
Novela zákona o hospodaření energií – EU 
Hlasování 28, 21. schůze, 6. 9. 2011, tisk 327 
Senátní verze zákona nově navrhuje regulovat i malé zdroje elektřiny od 
výkonu 100kW. Původní vládní návrh přitom počítal s regulací až od 1MW. 
Každá malá výrobna se tak musí na své náklady dovybavit dispečerským 
řízením v ceně až několika milionů korun (upřesnění požadavků a nákladů 
záleží na výkladu Energetického regulačního úřadu). Nová umělá 
byrokratická zátěž spojená s vysokými finančními náklady dopadá 
především na obce a drobné podnikatele provozující malé obnovitelné 
zdroje. Brání rozvoji využívání čisté energie a pomáhá udržet dominantní 
postavení velkých energetických společností. Poslanci zpřísněnou regulaci 
podpořili.   

Ze 161 přítomných „prospěšně“ (proti a zdržel se) hlasovalo 74, návrh byl 
přijat. 
☺ ČSSD: 34 (60,7 %), KSČM: 0 (0 %), ODS: 5 (9,4 %), TOP09: 31 (75,6 %), VV: 
4 (16,7 %) 
 
3. Zákaz poskytování informací o platech úředníků  
Pozměňovací návrh – Vládní návrh zákona v souvislosti s přijetím zákonů 
o zdravotních službách 
Hlasování 99, 22. schůze, 7. 9. 2011, tisk 408 
Nejvyšší správní soud rozhodl, že zákon o přístupu k informacím ukládá 
povinnost poskytnout informaci o platech a mimořádných odměnách 
z veřejných peněz. Ministerstvo vnitra ale do nesouvisejícího technického 
zákona, který shrnuje drobné změny související s reformou zdravotnictví, 
vložilo nenápadnou 24. část, vylučující z poskytování informací „platy, 
odměny a dalších obdobná plnění poskytovaná z veřejných rozpočtů“. Po 
rozsáhlé veřejné kritice předložil Výbor pro zdravotnictví pozměňovací 
návrh, který přílepek ze zákona zase vyřadil. Utajování informací může 
přispívat k vytváření korupčního prostředí, proto jsme hlasování o 
pozměňovacím návrhu do hodnocení zařadili.  

Ze 158 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 90, návrh byl schválen 
☺ ČSSD: 0 (0 %), KSČM: 0 (0 %), ODS: 40 (75,5 %), TOP09: 34 (82,9 %), VV: 
16 (66,7 %) 
 
4. Přísnější postihy za ničení životního prostředí 
Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
– EU 
Hlasování 168, 23. schůze, 27. 9. 2011, tisk 286 
Zavedení trestní odpovědnosti firem je důležité i pro trestné činy v oblasti 
životního prostředí. Umožní například účinněji zasahovat proti ilegálnímu 
dovozu odpadů či postihovat viníky velkých havárií. V důsledku tedy může 
více odrazovat od činností vedoucích k ničení životního prostředí.  

Ze 156 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 122, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 32 (57,1 %), KSČM: 2 (7,7 %), ODS: 37 (69,8 %), TOP09: 34 (82,9 %), 
VV: 17 (70,8 %) 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Třikrát o podporovaných zdrojích energie 
Pozměňovací návrh – Zákon o podporovaných zdrojích energie – EU   
Hlasování 44, 30. schůze, 9. 11. 2011, tisk 369 
Výbor pro životní prostředí předložil tři pozměňovací návrhy hlasované 
společně, které měly zacelit výrazně problematická místa zákona o 
podporovaných zdrojích energie. Prvním byla úprava, která by podporovala 
pálení netříděného odpadu s příměsí biologické složky. Vzhledem k tomu, že 
tento postup odrazuje od recyklace odpadu, navrhnul jej Výbor ze zákona 
vypustit. Druhým problematickým místem zákona je stanovení ročního 
limitu pro výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, které by zřejmě vedlo 
k zastavení dalšího využívání energie ze slunce už v roce 2014. Nejistota 
státní podpory vytváří nečitelné podnikatelské prostředí a ohrožuje splnění 
mezinárodního závazku ČR dosáhnout 13% podílu obnovitelných zdrojů 
v roce 2020. Výbor navrhl, aby i po překročení limitu mohli do sítě dodávat 
energii alespoň domácí instalace o výkonu do 10 kW (např. solární panely 
na střechách). Třetí pozměňovací návrh Výboru pak garantoval 
ministerstvem schváleným provozům výkup obnovitelné energie za 
minimální cenu. Zvláště malí výrobci totiž mohou od obchodníků 
s energiemi čelit neakceptovatelným nabídkám. Pozměňovací návrh také 
zaváděl možnost získat autorizaci pro všechny projekty s výkonem nad 10 
kW. Poslanecká sněmovna návrhy Výboru neschválila. 

Ze 172 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 57, návrh nebyl přijat. 
☺ ČSSD: 28 (51,9 %), KSČM: 23 (88,5 %), Nez.: 2 (100 %), ODS: 2 (3,8 %), 
TOP09: 0 (0,0 %), VV: 2 (8,3 %) 
 
6. Podpora obnovitelného tepla 
Pozměňovací návrh – Zákon o podporovaných zdrojích energie – EU   
Hlasování 27, 30. schůze, 9. 11. 2011, tisk 369 
Získávání tepla společně s elektřinou je daleko účinnějším způsobem využití 
paliv, než pouhá produkce elektřiny. Produkce biomasy je omezená, její 
pěstování někdy přináší negativní dopady na přírodu, její ceny rostou. Je 
tedy zapotřebí podpořit efektivnější způsoby jejího využití. Pozměňovací 
návrh dvou poslaneckých výborů zavádí nově takzvaný zelený bonus na 
obnovitelné teplo, který podporuje efektivnější využití biomasy, snižuje 
dopady na přírodu a minimalizuje společenské náklady. Z hlediska životního 
prostředí jde o velmi významný návrh, proto jsme jej navzdory 
jednoznačnému hlasování do hodnocení zařadili. 

Ze 172 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 169, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 44 (81,5 %), KSČM: 24 (92,3 %), Nez.: 2 (100 %), ODS: 42 (79,3 %), 
TOP09: 36 (87,8 %), VV: 21 (87,5 %) 
 
7. Podnikatelské záměry nad ochranou přírody v národním parku 
Zákon o NP Šumava – Návrh Plzeňského kraje 
Hlasování 9, 32. schůze, 6. 12. 2011, tisk 435 
Hodnotili jsme výjimečně hlasování o  zařazení tohoto zákona v programu 
sněmovny.  Tento zákon by zásadně zmenšil zóny přísně chráněné vzácné 
přírody a rozhodování o národním parku by prakticky podřídil několika 
obcím a dvěma krajům. Jeho příprava probíhala bez potřebné odborné, 
společenské a politické diskuse. Samotné zařazení zákona do programu 
sněmovny jsme proto nakonec hodnotili jako negativní. Sněmovna o 
projednávání návrhu hlasovala třikrát, jedině toto hlasování ale bylo 
jednoznačně průkazné.   

Ze 183 přítomných „prospěšně“ (proti, zdržel/a se) hlasovalo 107, návrh 
byl zamítnut. 
☺ ČSSD: 3 (5,6 %), KSČM: 1 (3,9 %), Nez.: 0 (0 %), ODS: 50 (94,3 %), TOP09: 
35 (85,4 %), VV: 18 (75 %) 
 
8. Paušální výjimka pro silničáře kácet aleje bez náhrady  
Pozměňovací návrh – Novela zákona o pozemních komunikacích – EU 
Hlasování 140, 33. schůze, 8. 2. 2012, tisk 528 
Ministerstvo dopravy do vládního návrhu zákona prosadilo výjimku pro 
správce silnic a železnic, aby mohli bez platného povolení, bez účasti 
veřejnosti a bez náhradní výsadby kácet aleje podél komunikací. Učinilo tak 
novelou věcně nesouvisejícího zákona, tedy přílepkem. Ve Sněmovně ale 
zástupci rezortu nedokázali výjimku odůvodnit, a proto drtivá většina 
poslanců a poslankyň podpořila návrh Výboru pro životní prostředí na její 
vypuštění. Považujeme je za významný precedent, proto jsme jej i přes 
jednoznačné hlasování do hodnocení zařadili. 

Ze 173 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 171, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 46 (85,2 %), KSČM: 25 (96,2 %), Nez.: 3 (100 %), ODS: 43 (82,7 %), 
TOP09: 35 (85,4 %), VV: 19 (82,6 %) 
 
 

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/022schuz/index.htm
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/022schuz/22-5.html
http://www.psp.cz/ff/82/1a.htm
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=369&O=6
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=369&O=6


9. Kola s dětskými vozíky smějí na silnice a cyklostezky 
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích 
Hlasování 160, 33. schůze, 8. 2. 2012, tisk 463 
Dle ministerstva dopravy se u nás vyskytuje asi 17 tisíc přívěsných vozíků za 
kolo určených pro dopravu dětí. V Západní Evropě jsou běžně provozovány 
na silnicích, u nás se však až dosud nesměly pohybovat ani po cyklostezkách. 
Poslanecký návrh zákona umožní bezpečnou přepravu dětí na silnicích za 
jasně stanovených podmínek. Pomůže tak k rozvoji cykloturistiky i k využití 
kol v běžném provozu. Jízda na kole přitom výrazně méně zatěžuje životní 
prostředí, než automobil i veřejná doprava.  

Ze 161 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 85, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 1 (1,8 %), KSČM: 10 (38,5 %), Nez.: 1 (33,3 %), ODS: 34 (65,4 %), 
TOP09: 30 (73,2 %), VV: 9 (39,1 %) 
 
10. Zrušení poplatků za znečišťování ovzduší  
Pozměňovací návrh – Vládní zákon o ochraně ovzduší – EU 
Hlasování 202, 33. schůze, 10. 2. 2012, tisk 449 
Vláda ve svém zákoně předložila kompromisní variantu zvýšení poplatků za 
znečišťování ovzduší tak, aby alespoň částečně motivovala podniky 
k postupné modernizaci špinavých technologií. Poslanec Bureš (ODS) 
naopak navrhl zcela zrušit i stávající nízké poplatky. Protože na schůzi 
nemohla být přítomná část omluvených poslanců ČSSD, zpravodajka 
Konečná (KSČM) návrh podpořila a někteří poslanci se dle svých pozdějších 
vyjádření domnívali, že hlasují o něčem jiném, byl pozměňovací návrh 
schválen.  

Ze 145 přítomných „prospěšně“ (proti, zdržel/a se) hlasovalo 68, návrh byl 
přijat. 
☺ ČSSD: 19 (34,5 %), KSČM: 0 (0 %), Nez.: 1 (33,3 %), ODS: 9 (17,3 %), 
TOP09: 24 (58,9 %), VV: 15 (65,2 %) 
 
11. Nefunkční poplatky za znečišťování ovzduší 
Vládní zákon o ochraně ovzduší – EU 
Hlasování 27, 38. schůze, 2. 5. 2012, tisk 449 
Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona o ochraně ovzduší 
s úpravami. Oproti stávajícímu stavu mají být poplatky zvýšeny na polovinu 
původního vládního návrhu, ovšem za cenu mnoha různých výjimek, díky 
nimž největší znečišťovatelé jako Arcellor Mittal či Prunéřov nebudou za své 
znečištění platit vůbec. Přesto lze senátní návrh s výhradami považovat za 
lepší než úplné zrušení poplatků navržené ve sněmovní verzi. 

Ze 177 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 138, návrh byl schválen 
☺ ČSSD: 41 (74,5 %), KSČM: 3 (11,5 %), Nez.: 12 (80 %), ODS: 41 (80,4 %), 
TOP09: 34 (82,9 %), VV: 7 (58,3 %) 
 
12. Zrušení kompetencí inspekce životního prostředí 
Pozměňovací návrh – Novela zákona o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) – EU 
Hlasování 168, 40. schůze, 15. 6. 2012, tisk 573 
Od vydání povolení do zahájení činnosti investora může uplynout několik 
let, proto Česká inspekce životního prostředí dosud ve výjimečných 
případech mohla pozastavit i povolenou těžbu či výstavbu, aby tak ochránila 
například vzácné chráněné druhy živočichů. Poslanecký pozměňovací návrh 
tuto kompetenci ruší. Stát tak v uvedených případech bude moci pouze 
sledovat ničení přírody a životního prostředí.  

Ze 164 přítomných „prospěšně“ (proti, zdržel/a se) hlasovalo 76, návrh byl 
přijat. 
☺ ČSSD: 39 (72,2 %), KSČM: 20 (76,9 %), Nez.: 3 (18,8 %), ODS: 2 (3,9 %), 
TOP09: 3 (7,3 %), VV: 9 (75 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Připomínky občanů k prašnosti a hluku nerelevantní pro stavby 
Pozměňovací návrh – Novela zákona o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) – EU 
Hlasování 172, 40. schůze, 15. 6. 2012, tisk 573 
Po všeobecné kritice vládní návrh zákona účast veřejnosti na rozhodování o 
stavebních záměrech sice komplikuje, ale oproti původní verzi ji zachovává. 
Zákon navíc umožňuje veřejnou kontrolu autorizovaných inspektorů.  
Pozměňovací návrh hospodářského výboru chtěl zakázat stavebním 
úřadům, aby se zabývaly připomínkami občanů ohledně prašnosti či hluku. 
Návrh by řízení nezkrátil a navíc šlo o přílepek novelizující zákon o ochraně 
přírody. Kromě poslance Břetislava Petra návrh ale nezískal žádnou 
podporu, což představuje v praxi týkající se přílepků významný precedent. 
Do hodnocení jsme jej proto nezařadili navzdory, ale právě kvůli 
jednoznačně odmítavému postoji Sněmovny k návrhu.    

Ze 164 přítomných „prospěšně“ (proti, zdržel/a se) hlasovalo 163, návrh 
nebyl přijat. 
☺ ČSSD: 42 (77,8 %), KSČM: 20 (76,9 %), Nez.: 11 (68,8 %), ODS: 43 (84,3 
%), TOP09: 36 (87,8 %), VV: 11 (91,7 %) 
 
 
14. Výjimka z placení za zábor půdy a krajiny 
Pozměňovací návrh – Novela zákona o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) - EU 
hlasování 174, 40. schůze, 15. 6. 2012, tisk 573 
Návrh uděluje skladům či továrnám výjimku z placení zvýšených poplatků za 
zábor zemědělské půdy a krajiny. Činí tak novelou nesouvisejícího zákona o 
ochraně přírody, jde tedy opět o přílepek.  Podobný přílepek v tomto 
volebním období opakovaně prosazoval Hospodářský výbor. Nakonec ale 
vždy po veřejné kritice před hlasováním svou snahu vzdal. Toto je jediný 
případ, kdy sněmovna o tomto přílepku přímo hlasovala. Jednoznačně jej 
ale odmítla, pro byla pouze poslankyně Milada Emmerová. I v tomto 
případě se jedná o významný precedent, který překvapuje jednoznačností 
postoje poslanců a poslankyň. 

Ze 163 přítomných „prospěšně“ (proti, zdržel/a se) hlasovalo 162, návrh 
nebyl přijat. 
☺ ČSSD: 42 (77,8 %), KSČM: 20 (76,9 %), Nez.: 11 (68,8 %), ODS: 43 (84,3 
%), TOP09: 35 (85,4 %), VV: 11 (91,7 %) 
 
15. Energetické štítkování budov 
Novela zákona o hospodaření energií – EU 
Hlasování 211, 40. schůze, 20. 6. 2012, tisk 622  
Novela zavádí vydávání certifikátů energetické náročnosti budov či kontrolu 
otopných soustav. Zajistí vyšší energetický standard budov, sníží spotřebu 
energie, náklady na vytápění budov a množství škodlivin v ovzduší.   

Ze 170 přítomných „prospěšně“(pro) hlasovalo 93, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 3 (5,6 %), KSČM: 0 (0 %), Nez.: 6 (37,4 %), ODS: 41 (80,4 %), TOP09: 
34 (82,9 %), VV: 9 (75 %) 
 
16. Konec vyvlastňování domů a pozemků kvůli těžbě 
Novela horního zákona 
Hlasování 20, 41. schůze, 10. 7. 2012, tisk 731  
Novela ruší možnost vyvlastňovat domy a pozemky kvůli těžbě uhlí a dalších 
surovin a odstraňuje tak dosavadní nerovnost mezi soukromými vlastníky a 
velkými těžařskými firmami. Těžaři se budou muset na výkupu soukromého 
majetku s jeho vlastníky dohodnout, aniž by jim přitom vyhrožovali 
vyvlastněním.  Vláda tak plní svůj veřejný závazek. Někteří poslanci se 
pokoušeli oddálit projednávání návrhu zákona jeho přerušením na několik 
měsíců. Stejnou taktiku úspěšně použili v minulém volebním období, tehdy 
v důsledku odkladů nebylo nakonec možné projednávání dokončit. 
Tentokrát padly hned čtyři návrhy na dlouhodobé přerušení. Podala je 
postupně Květa Matušovská (KSČM), Pavel Hojda (KSČM), Milan Urban 
(ČSSD) a Břetislav Petr (ČSSD). Největší podporu přitom získal hodnocený 
návrh Milana Urbana.  

Ze 172 přítomných „prospěšně“ (proti, zdržel/a se) hlasovalo 102, návrh 
nebyl přijat. 
☺ ČSSD: 1 (1,9 %), KSČM: 2 (7,7 %), Nez.: 8 (50 %), ODS: 44 (86,3 %), TOP09: 
36 (87,8 %), VV: 11 (91,7 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psp.cz/ff/11/c2/6a/08.htm
http://www.psp.cz/ff/d3/fd/bc/0c.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CO TO VŠECHNO ZNAMENÁ?  
 
Hodnocení druhého roku volebního období vychází na rozdíl od 
roku předchozího z reprezentativnějšího vzorku 16 hlasování. I 
v druhém roce volebního období dosáhlo nejlepšího výsledku 
uskupení TOP09 a Starostové. Velmi sobě blízkého výsledku 
dosáhly zbylé vládní strany, ODS a VV. Stejně jako v minulém roce 
se přitom ukazuje, že opoziční strany hlasují s výrazným odstupem 
hůře. Toto bývá ovšem takřka pravidlem – opoziční strany totiž 
často z principu hlasují proti vládním návrhům. ČSSD či KSČM se 
dvěma hlasy z pěti použitými pro životní prostředí tak pokulhává 
za ODS a VV, které ve prospěch životního prostředí hlasovaly 
v průměru třikrát z pěti hlasování. Strana TOP09 a Starostové pak 
ve prospěch životního prostředí hlasovala téměř v sedmdesáti 
procentech případů. Není proto divu, že se tyto rozdíly v přístupu 
klubů promítly i do tabulky z hlediska životního prostředí nejlépe a nejhůře hlasujících poslanců a poslankyň.  
 
Zatímco je mezi dvaceti nejhůře hlasujícími z TOP09 pouze Miroslav Kalousek a z nezařazených poslanců pouze Pavel Bém, Vít Bárta a Jaroslav Škárka, celý 
zbytek žebříčku tvoří poslanci a poslankyně ČSSD a KSČM. Naopak mezi 19 nejlépe hlasujícími je z opozice pouze sociální demokrat Václav Zemek. Nejlepších 
výsledků dosáhl Zdeněk Bezecný a Luděk Jeništa z TOP09 a Starostové, Miroslava Němcová z ODS a Radek John z VV. Zbytek žebříčku pak tvoří výhradně 
TOP09 a Starostové a VV. Řada poslanců se rozhodla za svůj plat v Poslanecké sněmovně téměř nehlasovat. Například David Rath vynechal 11, Vít Bárta a 
Pavel Bém 10, Miroslav Kalousek 9 či bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil 8 z celkových 16 hlasování.    
 
V tomto hodnocení ale nelze pominout významný vliv rozdílné stranické kázně v jednotlivých stranách. V uplynulém roce hlasovala KSČM jednotně. Znamená 
to, že tato strana se v uplynulém roce zdála být antienvironmentální programově. O něco volnější hlasovací kázeň byla ve VV a ODS. TOP09 a Starostové 
hlasovaly relativně volně, přičemž volnost hlasování byla zdaleka největší v ČSSD.  
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