
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přehled hlasování Poslanecké sněmovny o životním prostředí 
 
Péče o čistý vzduch, zdravou krajinu nebo podpora chytrých inovací je v české politice na ústupu. A lidé napjatě čekají, která ze stran ji v Parlamentu vezme 
za své. To je při nejmenším obrázek, který vykresluje přehled a hodnocení hlasování Poslanecké sněmovny mezi srpnem 2012 a srpnem 2013. I kdyby 
Sněmovna svůj mandát předčasně neukončila, jen stěží by za čtvrtý rok své práce stihla v  ochraně životního prostředí pro každého dohnat 
úspěchy předchozích volebních období. Naopak hlasů, které životní prostředí poškozovaly, bylo ve Sněmovně v uplynulém roce až příliš. Vzhledem k tomu, 
že bývalý ministr životního prostředí Tomáš Chalupa odešel ze svého úřadu s vysvědčením, na kterém byla pětka, a celou vládu ohodnotil Zelený kruh jen 
nepatrně lépe, není se možná co divit. Údiv nad malou mírou, kterou životní prostředí – až na několik výjimek – hájily opoziční strany, je naopak na místě. 
Podívejte se sami.  
 
Asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh přichází od roku 1994 v pořadí již se čtrnáctým hodnocením výkonu Poslanecké sněmovny.             
Na výběru 17 zásadních hlasování dokládáme, jak poslanci a poslankyně využili své hlasy v tématech životního prostředí a účasti veřejnosti na rozhodování             
o našem každodenním životě.  



O ČEM SE HLASOVALO? 
 
Vybraných 17 hlasování se týkalo věcí, které jsou důležité pro život a 
domov stovek tisíc lidí: podpory pro chytré úsporné budovy a domácí 
výrobu čisté energie, ochrany kvalitní zemědělské půdy, plánů na otevření 
národního parku na Šumavě developerům, týrání zvířat, práva lidí 
připomínkovat rozhodování o velkých stavbách ve své obci či podpory 
dárcovství pro veřejně prospěšné projekty. Nezapomněli jsme ani na 
hlasování o obnovitelných zdrojích, které se ministři plošně pokoušeli 
zlikvidovat, zatímco dotace do uhelných elektráren a spaloven odpadků 
úporně hájili. Šlo často o důležité zákony, které upoutaly velkou pozornost 
veřejnosti.  
 

 
Novináři pečlivě referovali o hlasování a stovky lidí napsaly poslancům 
emaily se svým názorem. U každého poslance či poslankyně jsme proto 
sečetli počet hlasů, které využil nebo využila ve prospěch životního 
prostředí. Mohli jsme tak sestavit tabulku poslanců, kteří životnímu 
prostředí svými hlasy prospěli nejvíce, stejně jako seznam těch, kteří 
nejčastěji proti ochraně životního prostředí hlasovali. Hodnotili jsme rovněž, 
jak životnímu prostředí ve sledovaném období prospěly 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 (srpen 2012 – srpen 2013) 

1. Zákon o chytrých, úsporných budovách  
Vládní novela zákona o hospodaření s energií - EU 
Hlasování 58, 46. schůze, 19. 9. 2012, tisk 622 
Snazší orientaci lidem kupujícím dům či byt nebo těm, kteří chtějí snížit svou 
spotřebu energie, přinese povinné označení prodávaných budov štítky 
s údaji o jejich energetické spotřebě. Nová pravidla pro stavbu domů také 
přimějí developery, aby stavěli budovy, kde vytápění bytu přijde pouze na 
několik stokorun měsíčně.  Za prospěšné považujeme hlasování pro 
parlamentní verzi zákona, kterým poslanci přehlasovali prezidentské veto. 

Ze 188 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 105, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 6 (11 %), KSČM: 0 (0 %), Nez.:  11 (69 %), ODS: 44 (86 %), TOP09: 
41 (100 %), VV: 3 (25 %) 

2. Zachování účasti veřejnosti i kvality územních plánů 
Vládní novela zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) - EU 
Hlasování 64, 46. schůze, 19. 9. 2012, tisk 573 
Sněmovna si mohla vybrat, zda podpoří senátní verzi stavebního zákona, 
nebo svou původní. Senátní návrh by místní lidi částečně vyloučil z přípravy 
územního plánu v jejich obci. Ekologické organizace však na návrhu Senátu 
oceňovaly, že by přenesl náklady za odstraňování černých staveb 
nesolventních či neznámých majitelů z obcí na stát. V klíčové otázce 
kontroly činnosti kontroverzních autorizovaných inspektorů, kterým stát 
outsourcoval povolování některých staveb, jež se mohou podstatně 
podepsat na životě měst a obcí, se poslanecká a senátní verze zákona 
nelišily. Za prospěšné považujeme hlasování pro poslaneckou verzi zákona, 
v které byl zákon nakonec schválen.  

Ze 188 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 122, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 18 (33 %), KSČM: 0 (0 %), Nez.: 9 (56 %), ODS: 49 (96 %), TOP09: 40 
(98 %), VV:  6 (50 %) 

3. Méně týrání zvířat  
Vládní novela zákona na ochranu zvířat proti týrání - EU 
Hlasování 67, 46. schůze, 19. 9. 2012, tisk 582 
Majitelé týraného zvířete mohou mít zakázáno zvířata nadále chovat. To je 
jedna z nejvýznamnějších změn novely, která omezí opakované týrání. Při 
důvodné obavě, že majitel zvířeti neposkytne potřebnou péči, je možné jej 
trvale odebrat. Dříve se přitom zvířata pouze na náklady obecního úřadu 
umisťovala do náhradní péče. V neodkladných případech bude přitom nově 
moci policie vstupovat do bytů či domů. Schválená byla pouze původní 
poslanecká verze, kterou ekologické organizace podporují. Hodnotíme 
nicméně hlasování o senátní verzi, jež by umožnila lepší výkon svěřených 
kompetencí obcí.  

Ze 187 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 76, návrh přijat nebyl. 
☺ ČSSD: 44 (82 %), KSČM: 20 (77 %), Nez.: 3 (19 %), ODS: 1 (2 %), TOP09: 0 
(0 %), VV: 8 (67 %) 

4. Obnovitelné zdroje se budou muset obejít bez podpory 
Pozměňovací návrh - Vládní novela zákona o podmínkách obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů – EU 
Hlasování 156, 46. schůze, 26. 9. 2012, tisk 772 
Šetrné kotle na biomasu namísto špinavých na uhlí. To byl návrh 
sněmovního výboru pro životní prostředí, jak použit část z peněz vybraných 
při prodeji emisních povolenek. Ministr životního prostředí se ale postavil 
proti a návrh byl nakonec zamítnut.  Za prospěšné považujeme hlasování 
pro návrh výboru. 

Ze 158 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 46, návrh nebyl přijat. 
☺ ČSSD: 12 (22 %), KSČM: 21 (81 %), Nez.: 2 (13 %), ODS: 0 (0 %), TOP09: 2 
(5 %), VV: 9 (75 %) 

 
 
5. Rozhodování o přidělování milionů korun v povolenkách soukromým 
firmám bude nadále utajováno 
Pozměňovací návrh - Vládní novela zákona o podmínkách obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů - EU 
Hlasování 157, 46. schůze, 26. 9. 2012, tisk 722 
Veřejnost nadále nemá připomínkovat, jaké množství škodlivin budou 
vypouštět jednotlivé uhelné elektrárny, hutě nebo chemičky, aniž by za to 
musely platit, a kolik povolenek dostanou přidělených od státu zdarma. To 
říká schválený pozměňovací návrh poslance Dědiče, který vládní novelu 
vrátil do mantinelů dosavadní praxe. Za prospěšné považujeme hlasování 
proti návrhu a zdržel se. 

Ze 157 přítomných „prospěšně“ (proti, zdržel se) hlasovalo 56, návrh byl 
přijat. 
☺ ČSSD: 36 (67 %), KSČM: 4 (15 %), Nez.: 4 (25 %), ODS: 2 (4 %), TOP09: 1 (2 
%), VV: 9 (75 %) 

6. Peníze za znečištění půjdou na zateplení domácností 
Vládní novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů – EU 
Hlasování 177, 46. schůze, 26. 9. 2012, tisk 772 
Parlament schválil, že peníze, které budou elektrárny, hutě a chemičky platit 
za emise skleníkových plynů, investuje do pomoci rodinám na zateplování 
domů či do výměny uhelných kotlů za čistší vytápění. Vloží je také do 
modernizace tepláren a teplárenských rozvodů, aby se omezilo plýtvání. 

Ze 159 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 103, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 4 (7 %), KSČM: 15 (58 %), Nez.: 9 (56 %), ODS: 39 (77 %), TOP09: 35 
(85 %), VV: 1 (8 %) 

7. Těžba nebude nade vše 
Pozměňovací návrh – Vládní novela horního zákona 
Hlasování 237, 46. schůze, 26. 9. 2012, tisk 731 
Pozměňovací návrh poslance Zapletala by z jakékoliv těžby nerostných 
surovin činil automaticky veřejný zájem. Doly nebo lomy by proto měly 
přednost před kvalitou života v sousedních obcích, před péčí o českou 
krajinu nebo před soukromými domy. Případný spor by přitom mělo řešit 
„projednání ve vládě“: tedy nikoli schválení vládou, natožpak řádný soud, 
jak je dosud obvyklé. Podle platných zákonů správní řízení vždy rozhoduje, 
zda je ve veřejném zájmu v konkrétním případě vyvlastnit dům a pozemky 
soukromého vlastníka. Za prospěšné považujeme hlasování proti a zdržel se. 

Ze 123 přítomných „prospěšně“ (proti, zdržel se) hlasovalo 78, návrh nebyl 
přijat. 
☺ ČSSD: 3 (6 %), KSČM: 0 (0 %), Nez.: 6 (38 %), ODS: 30 (59 %), TOP09: 33 
(81 %), VV: 6 (50 %) 

8. Konec vyvlastňování kvůli těžbě 
Vládní novela horního zákona 
Hlasování 239, 46. schůze, 26. 9. 2012, tisk 731 
Vládní novela horního zákona ruší paragrafy, které umožňují vyvlastnit 
domy a zahrady kvůli těžbě nerostných surovin. Součástí českých zákonů se 
staly za protektorátu, komunisté je tam ponechali a dvacet let se je 
nepodařilo vyškrtnout – až nyní. Těžební společnosti navíc kontroverzní 
klauzuli zneužívaly k nátlaku na lidi při vyjednávání o odkoupení pozemků. 
Zrušení této možnosti nastaví férovější podmínky: těžařská společnost se 
bude muset při prosazování svého privátního záměru s vlastníkem 
dohodnout a stát už nebude moci lidem prostě zabavit jejich domov ve 
prospěch uhlobaronů. Za prospěšné považujeme hlasování pro.  

Ze 124 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 76, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 2 (4 %), KSČM: 0 (0 %), Nez.: 6 (38 %), ODS: 29 (57 %), TOP09: 34 
(83 %), VV: 5 (42 %) 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=573&O=6
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=582&O=6
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=772&O=6
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=731&O=6
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=731&O=6


9. Proti vyvlastňování i přes prezidentské veto 
Vládní novela horního zákona 
Hlasování 280, 49. schůze, 19. 12. 2012, tisk 731 
Novelu znemožňující vyvlastňovat domy kvůli uhlí podpořilo v závěrečném 
hlasování výrazně více poslanců, než při dřívějším hlasování. Finální 
přehlasování prezidentského veta tak uzavřelo debatu, ve které se 
poslanecké názory postupně vyvíjely. Za prospěšné považujeme hlasování 
pro. 

Ze 193 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 120, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 7 (13 %), KSČM: 0 (0 %), Nez.: 14 (74 %), ODS: 48 (98 %), TOP09: 41 
(100 %), VV: 10 (91 %) 

10. Rušení šumavského národního parku dle Plzeňského kraje 
Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku 
Šumava  
Hlasování 161, 51. schůze, 12. 2. 2013, tisk 435 
Poslanci hlasovali o návrhu Plzeňského kraje, který by fakticky rušil Národní 
park Šumava. Stavět by se mohlo na téměř 70 % jeho území, oproti 
stávajícím pěti procentům. Většina lesů by se řídila stejnými pravidly jako 
komerční porosty určené k pěstování a těžbě dřeva. Zákon se také pokusil 
zrušit výběrová řízení na zakázky národního parku a vyvést kontrolu nad 
majetkem státu do obecně prospěšné společnosti řízené regionálními 
politiky. Za prospěšné považujeme hlasování pro návrh na zamítnutí celého 
zákona. 

Ze 145 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 70, návrh přijat nebyl. 
☺ ČSSD: 2 (4 %), KSČM: 0 (0 %), Nez.: 8 (44 %), ODS: 30 (60 %), TOP09: 25 
(61 %), VV: 5 (46 %) 

11. První pokus o snížení poplatků za výstavbu na orné půdě 
Senátní novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu  
Hlasování 104, 52. schůze, 26. 3. 2013, tisk 914 
Poplatky za zábor zemědělské půdy ke stavebním účelům mají dle senátní 
novely klesnout na úroveň, kterou měly mezi roky 1992 a 2011. Ta je ale pro 
developery zcela zanedbatelná a nemotivuje je, aby namísto na polích 
stavěli na opuštěných plochách. Snížením poplatků by se kolem našich měst 
více rozrostly haly, sklady a překladiště a stát by přišel nejméně o desítky 
milionů korun ročně. Přijetí novely by urychlilo již dnes kritický úbytek 
kvalitní zemědělské půdy. Proto za prospěšné považujeme hlasování pro 
návrh na zamítnutí již v prvním čtení. 

Ze 166 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 56, návrh přijat nebyl. 
☺ ČSSD: 7 (13 %), KSČM: 19 (73 %), Nez.: 0 (0 %), ODS: 2 (4 %), TOP09: 28 
(68,3 %), VV: 0 (0 %) 

12. Rušení NP Šumava dle ministra Chalupy 

Vládní návrh zákona o Národním parku Šumava 
Hlasování 46, 53. schůze, 9. 5. 2013, tisk 999 
Více lanovek, sjezdovek, hotelů, apartmánových domů a golfových hřišť 
v národním parku. Taková je vize Šumavy dle vládního návrhu zákona 
předloženého ministrem Tomášem Chalupou. Návrh se podobá plzeňskému 
návrhu také v tom, že navrhuje okamžitě otevřít dřevorubcům některá 
z nejkrásnějších míst národního parku. Zbytky horských pralesů a slatě, 
které obdivují turisté a kde mají domov vzácné druhy zvířat. Světový svaz 
ochrany přírody potvrdil, že v takovém případě park ztratí celosvětově 
uznávaný statut „národního parku“. Za prospěšné považujeme hlasování 
pro návrh na zamítnutí, který předložil Robin Böhnisch. 

Ze 104 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 35, návrh přijat nebyl. 
☺ ČSSD: 25 (46 %), KSČM: 0 (0 %), Nez.: 3 (18 %), ODS: 1 (2 %), TOP09: 0 (0 
%), VV: 6 (55 %) 

13. Druhý pokus o snížení poplatků za výstavbu na orné půdě 
Senátní novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu  
Hlasování 27, 56. schůze, 17. 7. 2013, tisk 914 
Senátní novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu má své 
plusy, mezi které patří především opatření na omezení eroze a znečištění. 
Nicméně přesto znamená zhoršení oproti stávajícímu stavu a to kvůli tomu, 
že poplatky za zábor zemědělské půdy dle ní nedosahují předchozí úrovně. 
Za prospěšné proto považujeme hlasování pro její zamítnutí.   

Ze 161 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 25, návrh přijat nebyl. 
☺ ČSSD: 8 (15 %), KSČM: 16 (62 %), Nez.: 0 (0 %), ODS: 0 (0 %), TOP09: 0 (0 
%), VV: 1 (9 %) 

´ 

 

14. Podpora dárcovství pro neziskové projekty  
Pozměňovací návrh - Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v 
souvislosti s rekodifikací soukromého práva - EU  
Hlasování 20, 57. schůze, 8. 8. 2013, tisk 1004 
Návrh poslance Vilímce umožnil pokračování daňového zvýhodnění dárců 
podporujících veřejně prospěšné projekty neziskových organizací, například 
nové naučné stezky nebo útulky pro zraněná zvířata. Za prospěšné 
považujeme hlasování pro pozměňovací návrh. 

Ze 152 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 112, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 2 (4 %), KSČM: 24 (92 %), Nez.: 11 (65 %), ODS: 30 (60 %), TOP09: 
38 (91 %), VV: 7 (64 %) 

15. Malé vodní elektrárny si zaslouží podporu 
Pozměňovací návrh - Vládní novela zákona o podporovaných zdrojích 
energie  
Hlasování 144, 57. Schůze, 16. 8. 2013, tisk 1121 
Poslanecký pozměňovací návrh zajistil pokračování v podpoře pro malé 
vodní elektrárny. Malá výroba energie přináší nezávislost na dováženém 
uranu či plynu, vytváří pracovní místa v českých městech a obcích a je čistší 
než velké zdroje. Za prospěšné považujeme hlasování pro návrh. 

Ze 139 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 128, návrh byl přijat. 
☺ ČSSD: 41 (76 %), KSČM: 19 (73 %), Nez.: 9 (53 %), ODS: 29 (58 %), TOP09: 
29 (69 %), VV: 1 (9 %) 

16. Pokračování dotací pro fosilní energetiku a spalovny odpadů 
Pozměňovací návrh - Vládní novela zákona o podporovaných zdrojích 
energie - EU  
Hlasování 147, 57. Schůze, 16. 8. 2013, tisk 1121 
Poslankyně a poslanci měli při hlasování možnost snížit dotovanou cenu 
elektřiny ze spalování recyklovatelného odpadu a takzvané kombinované 
výroby v uhelných elektrárnách. Dohromady podpora, kterou platí 
spotřebitelé v ceně energie, činila jen v tomto roce 1,8 miliardy Kč. 
Poslanecký pozměňovací návrh podporovaný ekologickými organizacemi byl 
ale zamítnut a dotace pro velké elektrárny, teplárenské firmy a spalovny 
odpadů budou pokračovat. Za prospěšné považujeme hlasování pro 
pozměňovací návrh. 

Ze 138 přítomných „prospěšně“ (pro) hlasovalo 5, návrh přijat nebyl. 
☺ ČSSD: 4 (7 %), KSČM: 0 (0 %), Nez.: 0 (0 %), ODS: 0 (0 %), TOP09: 0 (0 %), 
VV: 1 (9 %) 

17. Konec solárních panelů na střechách, obecních větrných elektráren 
nebo využití bioplynu z odpadků 
Vládní novela zákona o podporovaných zdrojích energie - EU  
Hlasování 152, 57. Schůze, 16. 8. 2013, tisk 1121 
Podpora vládní novele znamená zrušení podpory pro malé projekty čisté, 
domácí energie vhodné pro obce a rodiny. Pro solární elektrárny na 
zemědělské půdě a podobně již byla podpora zrušena dříve. Přitom budou 
pokračovat (dražší) dotace pro výrobu energie ve spalovnách odpadků a pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve velkých uhelných elektrárnách. 
Velké firmy tak získají podporu na úkor malých solárních panelů na 
střechách domů, výroby bioplynu z odpadu nebo z kejdy či obecních 
větrných elektráren. Za prospěšné považujeme hlasování, které 
nepodporuje návrh zákona.  

Ze 137 přítomných „prospěšně“ (proti, zdržel se) hlasovalo 14, návrh byl 
přijat. 
☺ ČSSD: 7 (13 %), KSČM: 0 (0 %), Nez.: 0 (0 %), ODS: 1 (2 %), TOP09: 0 (0 %), 
VV: 6 (55 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=731&O=6
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=435&O=6
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=914&O=6
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/053schuz/s053052.htm#h46
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=999
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=914&O=6
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=1004
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=1121
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=1121
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=1121


 
 

 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CO TO VŠECHNO ZNAMENÁ?  
 
Stejně jako v předchozích dvou letech i během třetího roku 
Poslanecké sněmovny hlasovalo nejčastěji ve prospěch 
zdravého prostředí pro život uskupení TOP09 a Starostové. 
Přesto slavit nemohou: tentokrát nezvítězili 
s přesvědčivým náskokem, v uplynulém roce navíc poprvé 
v historii hodnocení ani jedna ze stran nepřesáhla hranici 
50 % prospěšných hlasů. V Poslanecké sněmovně bylo v 17 
zvolených hlasováních celkově odevzdáno pouze 36 % 
hlasů pro životní prostředí. Je tedy zřejmé, že žádná ze 
současných parlamentních stran nepovažuje za potřebné 
obvykle hlasovat pro čistý vzduch, zdravou krajinu nebo 
zákony, které podporují úsporné domy a jiné chytré 
inovace. Zajímají se o něj ale občané a voliči – snad si to 
některá ze stran pro nadcházející volební období více 
uvědomí.    
 
Pořadí dalších stran v hrubých rysech kopíruje jejich žebříček z minulého hodnocení: další koaliční strany i letos zůstaly za TOP09-S, ODS se nicméně propadla 
na třetí pozici a na pozici druhou se dostaly Věci veřejné. Fakt, že opoziční strany dosahují s výrazným odstupem horších výsledků, se potvrdil i v období 2012 
– 2013. Jejich hlasování může být ovlivněno principiálním odporem proti vládním návrhům. KSČM s 31 % hlasů pro životní prostředí ovšem nyní předstihla 
ČSSD, která přitom v minulosti hlasovala podstatně lépe a její vedení se k ochraně životního prostředí aktivně hlásí. V této souvislosti je zásadní i vliv rozdílné 
stranické kázně v jednotlivých stranách. Zatímco TOP09 a Starostové hlasovali v roce 2011-2012 relativně volně, v minulém roce byli zcela jednotní. Vysokou 
stranickou disciplínu při hlasování projevovala stejně jako v předchozích letech ODS i KSČM. Relativně volné hlasování pak vykazovaly VV a tradičně i ČSSD. 
V hodnocení porovnáváme pouze uskupení s vlastním poslaneckým klubem, poslanci, kteří se hlásí například k LIDEM, tak jsou členy uskupení Nezařazení. 
Rozdíly v přístupu klubů k životnímu prostředí se promítly i do tabulky nejlépe a nejhůře hlasujících poslanců a poslankyň.  
 
Podíváte-li se na sedmnáct nejhůře hlasujících poslanců a poslankyň, možná vás překvapí, že 13 z nich pochází z ČSSD, a mezi nimi pak známá jména jako 
Milan Urban či Michal Hašek. Stejná strana má ale ve svých řadách rovněž dva suverénní premianty: Robin Böhnisch a Václav Zemek z ČSSD totiž hlasovali 
pro životní prostředí naopak nejpříznivěji ze všech. V žebříčku 19 poslanců, kteří dali svůj hlas životnímu prostředí nejčastěji, je dále 13 členů klubu TOP09 a 
Starostové, přičemž s Böhnischem a Zemkem se směle může poměřovat i Bořivoj Šarapatka. I v uplynulém roce se řada poslanců rozhodla za svůj plat 
v Poslanecké sněmovně téměř nehlasovat. Absence Davida Ratha a Romana Pekárka u vybraných hlasování souvisí s jejich trestním stíháním, Karel 
Schwarzenberg a do jisté míry i Lubomír Zaorálek či David Vodrážka by ji mohli omlouvat častými cestami do zahraničí z titulu svých funkcí (ministr zahraničí, 
místopředseda Poslanecké sněmovny, předseda zahraničního výboru). Nic podobného na svou obhajobu ale nemohou uvádět Josef Dobeš, Jiří Paroubek či 
jeden z největších absentérů u ekologických hlasování z minulého hodnocení: exministr životního prostředí Pavel Drobil.    
 

 
 
 
   
 
 
Vydal Zelený kruh, asociace ekologických nevládních organizací 
Lublaňská 18, Praha 2, tel.: 222 517 143, email: zk@ecn.cz 
www.zelenykruh.cz 

Přehled hlasování Poslanecké sněmovny o životním prostředí od srpna 2012 do srpna 2013  
Praha 2013 
 

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. 
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PŘÍLOHA: NEHODNOCENÁ HLASOVÁNÍ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ 
 
Ve speciální příloze jsme se rozhodli uvést hlasování, která v hodnocení nenajdete, spolu s důvody, které nás k jejich nezařazení vedly. Jedenáct hlasování 
proběhlo ve sledovaném období, ale z věcných důvodů jsme je do hodnocení nezařadili. Jejich dopad na životní prostředí a účast veřejnosti na rozhodování o 
něm buď nelze jasně stanovit, nebo je výrazně menší než u jiných podobných hlasování, která do hodnocení zařazena jsou. To se týká zejména většího počtu 
hlasování o pozměňovacích návrzích v rámci jednoho zákona, z nichž jsme museli vybírat. V opačném případě by celé hodnocení mohlo být zásadně 
ovlivněno hlasováním o pouhém jednom či dvou zákonech.  Nezařazená hlasování se týkají zjednodušení vyvlastňování, dalších návrhů v rámci novely 
horního zákona, implementací evropských pravidel v oblasti odpadů a integrované prevence či dalšího hlasování o snížení poplatků za zábor kvalitní půdy. 

1. Zjednodušení procesu vyvlastňování  
Vládní novela zákona o vyvlastnění 
46. schůze, 222. hlasování, 26. září 2012, tisk 683 
Jednou z hlavních změn je způsob stanovení výše náhrady za vyvlastnění. 
Zatímco doposud byla určena minimální výše náhrady, nyní bude 
stanovena podle skutečného stavu pozemku v době jeho ocenění. Další 
změnou je zpřesnění podmínek vyjednávání s vlastníkem pozemku, kdy 
při podání návrhu na vyvlastnění musí investor doložit předchozí snahu o 
dohodu, přičemž může vlastníkovi navrhnout až o 100 procent vyšší cenu 
než je aktuální hodnota pozemku. Novela má rovněž zjednodušit průběh 
vyvlastňování pro stavby ve veřejném zájmu, kdy námitka vlastníka 
pouze proti stanovené ceně, nikoliv proti celému vyvlastnění, nebude 
mít odkladný účinek rozhodnutí. Od tohoto si stát slibuje především 
urychlení stavby dálnic. Na druhé straně tím omezí možnost, aby 
vlastníci dosáhli změny rozhodnutí.  

Přítomno 129, pro návrh hlasovalo 103, proti 9, zdrželo se 17. Návrh 
zákona byl schválen. 
Zákon nemá významné dopady na účast veřejnosti na rozhodování 
životním prostředí, proto jsme toto hlasování nehodnotili. 

2. Těžba automaticky veřejným zájmem  
Pozměňovací návrh - Vládní novela horního zákona 
Hlasování 238, 46. schůze, 26. 9. 2012, tisk 731 
Podle platných zákonů příslušné správní řízení vždy rozhodne, co je 
v daném případě a za daných podmínek veřejným zájmem. Tento návrh 
činí automaticky veřejným zájmem jakoukoliv těžbu. Případný spor by 
mělo nově řešit „projednání ve vládě“, tedy dokonce ani ne schválení 
vládou, natožpak řádný soud, jak je v daných případech jinak obvyklé.  

Ze 123 přítomných „prospěšně“ (proti, zdržel se) hlasovalo 78, návrh 
nebyl přijat. 
Pozměňovací návrh jinými slovy formuluje totéž, co návrh zařazený do 
hodnocení. Tento druhý návrh jsme proto do hodnocení již nezařadili. 

3. Konec vyvlastňování kvůli těžbě pro férovější podmínky 
Vládní novela horního zákona 
Hlasování 232, 233, 234 a 236, 46. schůze, 26. 9. 2012, tisk 731 
Vládní novela horního zákona ruší možnost vyvlastnit soukromé 
pozemky kvůli těžbě nerostných surovin. Ta je totiž nyní využívána 
k nátlaku těžebních společností při vyjednávání o odkoupení pozemků. 
Zrušení této možnosti nastaví férovější podmínky, těžařská společnost se 
bude muset při prosazování svého privátního záměru s vlastníkem 
dohodnout.  

V hodnocení najdete vedle důležitého pozměňovacího návrhu ještě 
počáteční a konečné hlasování o osudu celé novely. Kromě těchto 
hlasování proběhla další 4 hlasování o odložení či zamítnutí novely. Ta 
jsme již do hodnocení nezařadili. 

4. Administrativní euronovela o odpadech 
Vládní novela zákona o odpadech - EU 
Hlasování 184, 51. schůze, 13. 2. 2013, tisk 730 
Novela přijatá na základě Směrnice Evropské unie obsahuje technické a 
administrativní změny – zejména zjednodušení administrativních 
požadavků na původce odpadů. Nejkontroverznější je změna v tom, že 
po původci odpadů již nebude vyžadováno zpracovávání plánu 
odpadového hospodářství, tato povinnost zůstane pouze pro obce. O 
tomto návrhu však nebylo samostatně hlasováno. Novela prošla 
Poslaneckou sněmovnou dvakrát z důvodu chyby vzniklé při editaci 
textu, kdy se do znění postoupeného Senátu dostal i jeden pozměňovací 
návrh, který poslanci neschválili.  

Přítomno 167, pro návrh hlasovalo 140, proti 6, zdrželo se 21. Návrh 
zákona byl schválen. 
Vzhledem k minimálním dopadům na životní prostředí jsme žádné z 
hlasování do hodnocení nezařadili. 

 

5. Novela o integrované prevenci 
Vládní novela zákona o integrované prevenci – EU 
Hlasování 305, 51. schůze, 19. 2. 2013, tisk 780 
Sněmovna schválila senátní verzi vládní novely zákona o integrované 
prevenci vlivu průmyslu na životní prostředí. Novelou byla 
transponována evropská směrnice o průmyslových emisích, která 
stanovuje pravidla pro ochranu půd a podzemních vod před znečištěním 
z průmyslové činnosti.  

Přítomno 173, pro návrh hlasovalo 97, proti 34, zdrželo se 42. Návrh 
zákona byl schválen. 
Šlo především o technické změny bez zásadních dopadů, proto jsme 
hlasování do hodnocení nezařadili.  

6. Technická novela o těžebních odpadech 
Vládní novela zákona o nakládání s těžebním odpadem - EU – RJ 
Hlasování 175, 52. schůze, 3. dubna 2013, tisk 943 

Přítomno 183, pro návrh hlasovalo 100, proti 72, zdrželo se 11. Návrh 
zákona byl schválen. 
Technická novela implementuje požadavky evropských směrnic a nemá 
zásadní dopady na životní prostředí, proto jsme ji do hodnocení 
nezařadili.  

7. Technická novela o odpadech 
Vládní novela zákona o odpadech – EU– RJ 
Hlasování 31, 53. schůze, 7. 5. 2013, tisk 998 
Technická novela implementující požadavky evropských směrnic byla 
schválena již v prvním čtení bez možnosti podávat pozměňovací návrhy. 
Senát se jí nezabýval.  

Přítomno 152, pro návrh hlasovalo 133, proti 3, zdrželo se 16. Návrh 
zákona byl schválen. 
Byla schválena drtivou většinou, neobsahuje zásadní změny pro životní 
prostředí, proto jsme ji do hodnocení nezařadili.  

8. Snížení poplatků za výstavbu na orné půdě III 

Senátní novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu  
56. schůze, 32. hlasování, 17. července 2013 
Finální hlasování sněmovny o návrhu senátní novely zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu upravené pozměňovacími návrhy 
zemědělského výboru v dohodě s MŽP. Někteří poslanci mohli v tomto 
hlasování návrh odmítat i z důvodu, že jim ve srovnání se senátní 
novelou připadal málo vstřícný vůči stavbě průmyslových zón či kvůli 
dalším přijatým pozměňovacím návrhům.  

Přítomno 162, pro návrh hlasovalo 101, proti 30, zdrželo se 31. Návrh 
zákona byl schválen. 
Navíc jde již o třetí hlasování o jedné novele. Proto jsme toto hlasování 
nehodnotili. 
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