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1. Úvod
Hnutí DUHA přivítalo příležitost připomínkovat koncept ekologického manifestu ČSSD.

Návrh, který ČSSD představila v dubnu 2012, je progresivní ekologický program, který – pokud jej 
sociální demokracie promění ve skutečnou politiku – zajistí zdravější prostředí pro každého, 
silnější ekonomiku a pestřejší krajinu k životu. Hnutí DUHA podporuje velkou většinu dílčích bodů.

Ekologický program je pro každou politickou stranu důležitý. Měl by se přitom soustředit na to, jak 
konkrétně prospěje každodennímu životu Čechů a Češek.

Málokteré téma se v takové míře dotýká života prakticky kohokoli z nás. Čistý vzduch, účty za 
vytápění domů nebo za benzín, zdravé a čerstvé potraviny, dobrá veřejná doprava, řeky, kde se dá 
koupat, nebo výlety do přírody – tohle všechno patří mezi témata, o kterých lidé opravdu mluví. A 
tohle všechno jsou věci, ve kterých může pomoci dobrý ekologický program.

Hnutí DUHA přitom považuje za důležité, aby součástí politických programů (sociálně 
demokratický nevyjímaje) byla konkrétní opatření. Je nesporně důležité, aby strana věděla, jakým 
směrem se chce ve své politice vydat. Ale neméně důležitá je konkrétní představa, jak hodlá 
dosáhnout praktických výsledků. Program nakonec není určen pouze dovnitř strany, nýbrž v prvé 
řadě voličům. A proklamace, jakkoli sympatické, neznamenají nic, pokud zůstane pouze u nich.

Proto Hnutí DUHA vždy ve stranických programech hodnotilo a nadále bude hodnotit v prvé řadě 
konkrétní záměry: plánované zákony a jinou legislativu, exekutivní rozhodnutí, grantové programy, 
daňové reformy a podobně.

Platí to rovněž pro tyto připomínky. Mají dvě části:

• V první části diskutujeme vybraná dílčí témata. Považujeme za dobré řešení, že ČSSD ve 
svém programu předkládá konkrétní otázky, na které chce odpověď. Nicméně Hnutí DUHA 
chce využít této příležitosti, aby komentovalo i některé další body manifestu.

• Ve druhé části odpovídáme na (většinu z) 27 otázek, které ČSSD položila.

Pět hlavních komentářů

• Gratulujeme ČSSD, že chce rozhýbat chytrou ekonomiku: Česká republika platí více a 
více za svoji závislost na dražší a dražší ropě, plynu a uhelných dolech. Podporujeme 
návrh ČSSD, aby zákon stanovil, že exhalace skleníkových plynů (a potažmo spotřeba 
fosilních paliv) budou klesat o 2 % ročně. Je to program moderní, chytré a silné ekonomiky: 
nová průmyslová odvětví, pracovní místa, menší účty za energii a menší dovoz paliv.

• Podporujeme záměr novelizovat zákon, aby zajistil zdravější péči o lesy: ČSSD 
navrhla dobré konkrétní body novely, jež zajistí zdravější péči o naše lesy – tak, aby 
dodávaly dřevo, sloužily turistům, pomáhaly utvářet naši krajinu a zadržovaly vodu.

• Souhlasíme, že státní lesy musí zůstat státními: Podporujeme návrh ČSSD, aby Lesy 
ČR zůstaly státními a přešly na mezinárodní standard zdravého hospodaření FSC.

• Kvitujeme návrh, aby obce, které hodně recyklují, platily méně: Recyklační sleva za 
skládkování zbytkového odpadu podpoří města a obce, které rodinám usnadňují třídění. 
ČSSD by také měla potvrdit, že podpoří energetické využití zbytkového odpadu po 
recyklaci – nikoli velké spalovny směsného odpadu, které vyrábějí energii, ale zbytečně 
pohlcují také kvalitní recyklovatelné suroviny.

• Vítáme, že ČSSD chce potvrdit limity těžby uhlí: ČSSD chce v manifestu potvrdit územní 
limity těžby, které chrání Horní Jiřetín, Černice a Litvínov před rozšiřováním uhelných dolů. 
Je rozumný a populární návrh, který také oživí místní ekonomiku. Ale prolamování limitů na 
dole Bílina, jenž má dost uhlí do roku 2030, je nyní zbytečné a politicky kontroverzní.



2. Komentáře k vybraným tématům programu
V této části komentujeme vybrané pasáže manifestu. Podotýkáme přitom, že Hnutí DUHA zde 
nekomentuje každý bod, který považuje za relevantní. Soustřeďujeme se především na 
komentáře, které se nepřekrývají se žádnou z 27 položených otázek. Strukturujeme je podle 
kapitol, do kterých je program rozčleněn.

Hnutí DUHA podporuje a považuje za správné desítky dílčích návrhů, které ČSSD do manifestu 
zařadila. Nepovažujeme za smysluplné to opakovat u každého z nich. Mlčení často může 
znamenat souhlas.

2.1. Ovzduší

Česká republika potřebuje nastartovat chytrou ekonomiku: inovace, které sníží naši nákladnou a 
nebezpečnou závislost na fosilních palivech.

Proto Hnutí DUHA uvítalo návrhy, kterými ČSSD chce řešit znečištění ovzduší. Vítáme především, 
že se sociální demokraté soustřeďují na pozitivní opatření: na programy, jež jsou navrženy tak, aby 
zároveň: 

• snížily smog, který poškozuje zdraví;

• snížily účty, jež domácnosti platí za energii; 

• snížily dovoz ropy i zemního plynu

• a nastartovaly nová průmyslová odvětví a inovace, které posílí českou ekonomiku.

Rámcový zákon o chytré ekonomice

Hnutí DUHA soudí, že prvním důležitým krokem, který Česká republika musí udělat, má-li se zbavit 
nákladné závislosti na fosilních palivech, je formulovat svoji ambici.

Proto silně vítáme a podporujeme, že ČSSD proklamuje, že „éra fosilní ekonomiky končí“, chce 
„přijmout zákonný závazek snižovat emise skleníkových plynů v průměru o nejméně 2 % ročně“ a 
odkazuje přitom explicitně na iniciativu Velká výzva.

ČSSD by však mohla zvážit, zda chce novou legislativu skutečně představovat coby zákon o 
snižování emisí – nebo se soustředit na více ekonomickou perspektivu a prezentovat jej coby 
zákon o snižování naší závislosti na spotřebě fosilních paliv. 

Prakticky vzato je to totéž: mezi emisemi skleníkových plynů a spotřebou fosilních paliv je velmi 
úzká souvislost. Ale snižování závislosti na fosilních palivech umožní postavit zákon na 
ekonomických argumentech. Umožní ČSSD, aby ze zákona učinila velké politické téma a 
představila jej jako koncepční program chytré, moderní a silné ekonomiky: nová průmyslová 
odvětví, pracovní místa, menší účty za energii i menší dovoz ropy a plynu.

Rámcový zákon podle velmi úspěšného britského vzoru by měl stanovit klouzavé, nicméně 
závazné tempo, jak země chce v příštích desetiletích snižovat svoji závislost na fosilních palivech 
– rok po roku, krok po kroku.

Podobnou legislativu už schválili také v Rakousku a další obdobné zákony chystají parlamenty 
nebo vlády v Irsku a ve Finsku, v Belgii, ve Slovinsku a jinde.



Úspěch britského zákona spočívá hlavně v tom, jak vznikl. Připravila jej (labouristická) vláda 
s podporou obou tehdejších opozičních stran, s podporou odborů a s podporou Konfederace 
britského průmyslu.

Vznikla tak elementární shoda napříč politikou a napříč společností, jakým tempem se země chce 
modernizovat a zbavit závislosti na dražších a dražších fosilních palivech: ropě, zemním plynu a 
uhelných dolech.

Zákon úmyslně stanovil pouze mantinely. Nediktuje, jaká konkrétní řešení – jaké technologie – 
použít. Ani nemá budoucím poslancům a ministrům říkat, kterými nástroji (jakou legislativou, 
daňovými reformami, investičními programy a podobně) je mají podporovat.

Nemá žádný smysl taková rozhodnutí dělat na desítky let dopředu. Průmysl pro začátek potřebuje 
vědět, jaké mantinely dostane.

Podobný zákon bychom měli mít také v České republice. Bude mít konkrétní, praktické přínosy. 
Především vznikne předvídatelné ekonomické prostředí. Podniky budou vědět, s čím mohou od 
státu závazně počítat, na dvacet či třicet let dopředu. Budou tak moci své investice do čistých, 
efektivních technologií dobře rozplánovat.

Nová legislativa proto rozhýbe chytré inovace v české ekonomice: zateplování domů a pohodlnou 
veřejnou dopravu, čistou energetiku nebo české potraviny. Je to příležitost dvojnásob důležitá pro 
Českou republiku – pro zemi, kde ekonomiku brzdí, že na jednu vyrobenou korunu hrubého 
domácího produktu spotřebuje páté největší množství energie ze všech zemí Evropské unie. 
Především je však to příležitost pro zemi se silnou průmyslovou tradicí, se schopnými inženýry a 
kvalifikovanými dělníky.

Za druhé pomůže rodinám i podnikům srazit vysoké účty za fosilní paliva. Ušetří tisíce korun ročně 
tím, že stát pomůže zateplit domy a instalovat čisté vytápění, vylepší veřejnou dopravu nebo 
recyklaci odpadu a podpoří auta s velmi nízkou spotřebou.

Za třetí nám pomůže osvobodit se od nechtěné české závislosti na drahém dovozu paliv. Česká 
ekonomika loni každý den utratila 269 milionů korun jenom za dovoz ropy. Kvůli tomu závisíme na 
výkyvech globálního trhu i na rozmarech autoritářských elit v nespolehlivých zemích.

Proto vítáme, že ČSSD chce potvrdit svoji podporu pro takový zákon.

Podpora pro chytré budovy

ČSSD navrhuje několik smysluplných a důležitých opatření na podporu energetické efektivity 
domácností.

Nicméně klíčovým řešením je program, který české domácnosti vysvobodí ze Sofiiny volby mezi 
vytápěním špinavým uhlím a drahým zemním plynem.

Stát by proto měl podpořit důkladnou energetickou renovaci domů: investice do zateplení domů, 
výměny oken, moderních, účinnějších a čistších kotle na biomasu, solárních kolektorů k ohřívání 
vody, větrání s rekuperací a podobně. 

Chytré úsporné domy ušetří domácnostem tisíce korun na účtech za vytápění a významně uleví 
ovzduší, které lidé dýchají. Rodiny však nemají na nezbytné investice. Stát jim proto musí pomoci 
granty nebo bezúročnými půjčkami. 

Hnutí DUHA proto doporučuje, aby ČSSD do svého manifestu zařadila Program energetické 
nezávislosti, který bude tato řešení podporovat a bude financován z peněz, jež stát utrží za prodej 
povolenek ke znečišťování. Sníží tak i závislost české ekonomiky na dovozu zemního plynu i na 



povrchových uhelných dolech a oživí domácí stavebnictví, průmyslovou výrobu materiálů a 
technologií.

Takové využití výnosů z povolenek ke znečišťování společně s Hnutím DUHA prosazují také Svaz 
měst a obcí, Svaz českých a moravských bytových družstev a Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů.

Obnovitelné zdroje energie

Program anoncuje:

„Využívání obnovitelných zdrojů energie je jednou z hlavních našich i evropských priorit.  
Nejdůležitějším nástrojem k realizaci těchto priorit je zákon o podpoře výroby tepla z obnovitelných  
zdrojů. Zatímco zákonná podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů platí již od roku 2005,  
analogický zákon k teplu z obnovitelných zdrojů zatím v ČR neexistuje, přestože tři čtvrtiny  
potenciálu výroby energie z obnovitelných zdrojů jsou v našich podmínkách soustředěny v oblasti  
tepla. Prosadíme proto účinný a ekonomicky vyvážený návrh zákona o podpoře výroby tepla z  
obnovitelných zdrojů.“

Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů tepla skutečně v České republice urgentně chybí. Naše 
ekonomika tak zbytečně přichází o příležitosti k využití domácích, čistých a levných zdrojů energie 
k vytápění. 

Hnutí DUHA proto vítá a podporuje návrh ČSSD.

Nicméně zákonná podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů dnes již platí jen formálně. Současná 
koalice ji zákonem o podporovaných zdrojích energie razantně seškrtala a soustřeďuje legislativu 
na to, aby čistou energetiku – naprosto kontraproduktivně – limitovala. Senát opravil některé 
nejhorší body, nicméně zákon ve své většině přestal sloužit k podpoře domácí, čisté výroby 
elektřiny.

Přitom smysluplné projekty – obecní větrné elektrárny, solární panely na střechách, kombinovaná 
výroba tepla a elektřiny z biomasy – mohou snížit naši závislost na dovozu paliv a vytvořit nové, 
perspektivní odvětví v ekonomice.

Proto doporučujeme ČSSD, aby do svého programu doplnila také bod, že hodlá napravit chybu 
koalice a připravit nový, účinný zákon o podpoře domácích a čistých obnovitelných zdrojů elektřiny, 
který bude inspirovaný úspěšnými legislativami v jiných evropských zemích.

Těžba uhlí

Návrh manifestu říká:

„Jsme pro prolomení ekologických limitů těžby na dole Bílina a naopak nesouhlasíme s jejich  
prolomením na lomu ČSA. Nesouhlasíme ani s těžbou černého uhlí v Beskydech.“

Hnutí DUHA především gratuluje ČSSD k rozhodnutí, že potvrdí svoji podporu pro limity těžby na 
dole ČSA, které chrání Horní Jiřetín a Černice. Pro tisíce lidí zde a také v sousedním Litvínově, 
bude toto ujištění, že sociální demokraté dávají přednost jim před zájmy kontroverzního finančníka 
Pavla Tykače, velmi důležité. 

Ochrana severočeských obcí před rozšiřováním uhelných dolů je důležitá pro ekonomické oživení 
Ústeckého kraje. Pomáhá, aby se do Podkrušnohoří přišla nová průmyslová odvětví, vznikaly nové 
firmy a nová pracovní místa. Zbavuje kraj nespravedlivého stigmatu místa, kde se nedá žít a nelze 
podnikat. Sociální demokracie udělá důležitý a správný krok, pokud tento bod svého programu 
potvrdí.



Rovněž považujeme za velmi důležité, že ČSSD vyslyšela apely měst i obcí a rozhodla se, že 
nebude podporovat OKD v těžbě dolu Frenštát. Prosperita Beskyd tkví ve zdravé krajině a 
turistice. Těžba uhlí by poškodila místní ekonomiku i kvalitu života zdejších lidí.

Sociální demokracie k této debatě může přistoupit pozitivně. Může odmítnout smysluplnost celého 
sporu a nabídnout konstruktivní řešení. Pačesova komise potvrdila, že rozumné možnosti 
zateplování domů jsou – přepočteno na energii – skoro dvakrát větší než všechno uhlí v celém 
sporu o limity. ČSSD může prosazovat, že namísto bourání obcí stát lidem pomohl s energetickou 
renovací domů (viz podrobnější diskuse výše na str. 6–7 těchto připomínek). Je to dvakrát pozitivní 
přístup: proti nepopulárnímu bourání obcí i pro populární zateplování.

Hnutí DUHA však považujeme za zbytečné, předčasné a škodlivé, aby ČSSD souhlasila 
s rozšiřováním těžby na dole Bílina.

Důl Bílina má – i při dodržování územních limitů těžby – dostatek uhlí do roku 2030. Není 
sebemenší důvod, aby ČSSD nyní udělala toto kontroverzní rozhodnutí. Pro velkou část voličů (a 
především voličů v Ústeckém kraji) jsou limity velmi citlivé a symbolické téma. Sice tu nebudou 
obětovány obce – ale krajina, která pro okolní obce tvoří přirozené zázemí a je součástí života 
místních lidí, obětována bude. Naprosto zbytečné rozhodnutí o prolomení limitů, byť pouze na dole 
Bílina, bude velmi kontroverzní. 

2.2. Krajina a příroda

Manifest navrhuje vytvářet 

„‘zelené dálnice‘, tj. biokoridory propojující všechna biocentra navzájem. V tomto smyslu by měly  
být mnohem lépe využívány komplexní pozemkové úpravy a doprovodná ekologická opatření k  
velkým investičním akcím.“

Koncept je dobrý a rozumný. ČSSD by však měla vysvětlit, jak chce dosáhnout, aby se to skutečně 
stalo. Jaké opatření hodlá použít?

Státní Agentura ochrany přírody a krajiny už připravila návrh takzvaných zelených dálnic: sítě 
migračních koridorů, které by propojovaly významné lesnaté oblasti. Spočívá ve využití 
současných lesních celků a pásů. Stačí je propojit spojkami v místech, kde jsou dílčí mezery.

Sociální demokracie může do stavebního zákona zařadit pravidlo, aby se zelené dálnice staly 
běžnou součástí územních plánů státu, krajů i obcí tam, kde je to relevantní. Pro dotváření spojek 
v místech, kde je koridor přerušen, by měly být mnohem lépe využívány komplexní pozemkové 
úpravy a doprovodná ekologická opatření k velkým investičním akcím. ČSSD může také 
anoncovat, že podpoří projekty, jež umožní zajistit průchodnost několika málo kritických míst, kde z 
důvodů křížení frekventovaných silnic a důležitých migračních koridorů zvířat dochází ke 
zbytečným úmrtím zvířat a automobilovým nehodám.

2.3. Půda

Hnutí DUHA nemá k této kapitole další připomínky nad rámec odpovědí na otázky (viz níže).



2.4. Lesy

Hnutí DUHA vítá, že návrh manifestu:

• v péči o lesy vidí veřejnou službu – součást krajiny, místo pro výletníky a pro přírodu – 
namísto pouhého pěstování a prodeje dřeva;

• chce zajistit lepší péči o zdraví českých lesů.

Řadu dílčích bodů komentujeme v odpovědích na otázky (viz níže). Zde doplňujeme několik 
dalších připomínek.

Zdravotní stav lesů

Vědci varovali, že zdravotní stav českých lesů je velmi špatný. Potvrzuje to také každoroční 
monitoring defoliace (odlisťování). 

Proto silně vítáme, že ČSSD podle manifestu

„připraví a prosadí novelu lesního zákona, která bude klást důraz na službu lesů veřejnosti,  
mimoprodukční funkce a ochranu před povodněmi. Bude mj. obsahovat omezení a vyloučení  
holosečného kácení a upřednostňování podrostní obnovy. Tam, kde nestačí přírodní procesy,  
budeme vyžadovat výsadbu odpovídající typologickým podmínkám, tj. upřednostníme výsadbu 
listnatých a smíšených lesů namísto nestabilních monokultur.“

ČSSD vybrala správné priority (omezování holosečí, přednost podrostní obnově, větší výsadba 
listnatých a smíšených lesů) i správné legislativní řešení (novelu lesního zákona).

Manifest také chce

„[v] souvislosti s nárůstem využívání biomasy těžebních zbytků…toto využití regulovat tak, aby  
probíhalo diferencovaně podle přírodních podmínek způsobem nezhoršujícím zdravotní stav lesů.“

Hnutí DUHA podporuje využití domácí, české biomasy k výrobě energie. Sníží naši závislost na 
dovozu paliv. Musí však respektovat limity únosnosti ekosystémů. Proto vítáme tento bod. 
Doporučujeme však, aby jej ČSSD v manifestu explicitně přiřadila k pasáži, kde shrnuje, že – a jak 
– chce novelizovat lesní zákon (protože právě novelou lesního zákona by taková regulace měla být 
zavedena).

Správa státních lesů

Hnutí DUHA silně vítá, že ČSSD se jasně postavit proti privatizaci státních lesů.

Vítáme také návrh, že Lesy ČR

„by měly prodávat dřevní hmotu efektivně ve vlastní režii. Zadávání zakázek na činnosti ve 
státních lesích je nutné zajistit formou výběrových řízení na zakázky na jednotlivých LS (lesních  
správ), a to přednostně malým a středním živnostníkům tak, aby byla posilována zaměstnanost v  
příslušném regionu a vyloučeno zneužívání monopolního postavení velkých dřevozpracujících  
firem. Opatřeními v LČR zajistíme přednostní zajištění dodávek dřeva tuzemským 
dřevozpracujícím podnikům.“

Dřevěná kniha posiluje moc velkých dodavatelských firem na úkor místních živnostníků, na úkor 
zdravé péče o lesy, na úkor revírníků (kteří mají les spravovat) i na úkor veřejných rozpočtů. 



Proto považujeme za správné, že ji ČSSD chce změnit, zajistit, aby LČR prodávaly dřevo ve 
vlastní režii a rozdělily zakázky na malá výběrová řízení na úrovni lesních správ.

Hnutí DUHA rovněž gratuluje ČSSD k záměru, že bude

„chtít, aby státní lesy – po vzoru lesních podniků v řadě dalších evropských států, včetně většiny 
sousedních – postupně přešly na šetrné hospodaření podle mezinárodních standardů Forest  
Stewardship Council“

a také

„podporovat realizaci Klíčové akce 17 Národního lesnického programu II“.

Standardy FSC jsou mezinárodním etalonem zdravé péče o lesy. Je správné, aby je ČSSD 
zavedla také v českých státních lesích. Proto také doporučujeme, aby sociálně demokratický 
manifest stanovil, na jaké části státních lesů chce zavést standardy FSC do konce volebního 
období 2014–18.

Splnění Klíčové akce 17 platného NLP rovněž prospěje zdravotnímu stavu státních lesů i jejich 
schopnosti plnit služby pro veřejnost: sloužit turistům, být součástí krajiny a zadržovat vodu. 
Doporučujeme, aby ČSSD v manifestu potvrdila, že rovněž tento bod hodlá promítnout do 
novelizace lesního zákona, popřípadě do speciálního zákona o lesích v majetku státu (který NLP 
předjímá).

Hnutí DUHA rovněž doporučuje, aby ČSSD potvrdila kontinuitu tím, že se přihlásí k Národnímu 
lesnickéhomu programu II jako celku a garantuje, že jej chce plnit. NLP II vznikl coby 
bezprecedentní dohoda různých aktérů: státních lesů, soukromých vlastníků, dřevařských 
společností, myslivecké jednoty, vědců, Hnutí DUHA aj. Formálně jej schválila pravicová vláda, 
nicméně byl vytvořen coby společenský konsensus. Bylo by proto správné, aby ČSSD pokračovala 
v jeho realizaci, jak se ostatně chytá u Klíčové akce 17.

Škody způsobené spárkatou zvěří

Vítáme, že ČSSD chce „s cílem zlepšení zdravotního stavu lesních ekosystémů, jejich mechanické  
a biologické stability při zachování jejich schopnosti trvale poskytovat vyrovnané výnosy“ mimo jiné 
zajistit „přiměřené snižování stavů spárkaté zvěře“.

Nepřirozené a nadměrné stavy spárkaté zvěře, která doslova spásá mladé stromky, poškozují 
zdraví lesů a jsou příčinou enormních ekonomických škod pro stát i pro soukromé vlastníky. Je 
proto správné, že je ČSSD chce snížit. Doporučujeme, aby sociální demokraté v manifestu 
explicitně uvedli, že s tímto cílem připraví novelu myslivecké vyhlášky (coby krátkodobé řešení) a 
bezprostředně nato také novelu zákona o myslivosti (coby řešení koncepční). 

2.5. Voda

Hnutí DUHA vítá, že ČSSD plánuje praktická opatření, jak zajistit čistou a dostupnou vodu pro 
každého, vyčistit řeky, chránit města i obce před povodněmi a zajistit naši krajinu před suchem.

Většinu konkrétních témat komentujeme v odpovědích na Otázky 19–22.

Hnutí DUHA rovněž uvítalo, že ČSSD chce zajistit, aby vodárenství bylo regulovanou veřejnou 
službou, takže ceny – a marže vodárenských podniků – budou rozumně vysoké.



2.6. Odpady

Česká republika recykluje pouze asi čtvrtinu komunálního odpadu. Přitom v úspěšných evropských 
zemích – Německu, Rakousku nebo Nizozemsku – recyklace už překračuje 50 procent; 
v belgickém Vlámsku činí 72 procent. Na našich skládkách a ve spalovnách proto každoročně 
zbytečně končí statisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin.

Plýtvání surovinami je hlavní problém odpadového hospodářství. Každou tunu, kterou zbytečně 
vyhodíme, musíme nahradit přírodními surovinami. Toxické znečištění, exhalace škodlivin nebo 
poškození krajiny, které vznikají při jejich těžbě a zpracování, jsou obvykle několikanásobně větší 
než ekologické škody ze skládkování a spalování. Rovněž spotřeba energie k výrobě náhradních 
materiálů z přírodních surovin je obvykle několikrát větší než energie, kterou získáme spálením 
recyklovatelných – ale nerecyklovaných – odpadních materiálů.

Lepší recyklace

Hnutí DUHA proto gratuluje ČSSD, že se v manifestu hlásí ke svému dřívějšímu rozhodnutí posílit 
recyklaci:

„Vláda vedená ČSSD schválila plán postupného zvyšování míry recyklace a kompostování  
komunálního odpadu na 50 % (tedy na současnou úroveň [správně by mělo být tehdejší úroveň: 
poznámka Hnutí DUHA] Německa či Rakouska), který ovšem pravicové vlády ignorovaly. Byť s 
časovým posunem, budeme trvat na splnění uvedené míry recyklace a vytvoříme pro to 
podmínky.“

Nezbytnou podmínkou je nový zákon o odpadech. Zákon by měl především usnadnit třídění 
odpadu. ČSSD správně poznamenává, že „klíčové opatření“ jsou „lepší recyklační
služby, aby třídění odpadů bylo pro domácnosti snadnější“. Popelnice totiž stojí před každým 
domem, ale k barevným kontejnerům na separovaný sběr to průměrná česká domácnost má asi 
100 metrů daleko. Právě větší komfort recyklace je důvodem, proč se progresivní evropské státy 
dostaly mnohem dál. Třídění musí být nejen správné, ale také snadné.

Hnutí DUHA proto vítá, že ČSSD v manifestu chce „prioritně podporovat systémy svozu tříděného 
sběru od domu.“ Labouristická britská vláda schválila před několika lety zákon, podle kterého 
každá domácnost musí od určitého termínu mít k dispozici svoz několika vybraných složek 
tříděného odpadu přímo od domu, stejně jako popelnice. Mohl by být rovněž inspirací pro ČSSD.

Vítáme také, že sociální demokraté do svého programu zařadili důležitý koncept tzv. recyklační 
slevy (více v odpovědi na Otázku 25).

Energetické využití zbytkového odpadu

Zbytkový odpad, který nejde recyklovat, by měl být využíván k výrobě energie. 

Proto vítáme, že ČSSD hodlá 

„provést výběr nejefektivnějších technologií pro zpracování biomasy pro energetické účely s 
případným využitím dotačních zdrojů. Nadále je třeba podporovat zpracování BRO na bioplyn a 
budování kogeneračních jednotek.“

Toto – a takzvané mechanicko biologická úprava zbytkového odpadu (MBÚ), jejíž součástí často 
bývá výroba paliva k energetickému využití – je smysluplné, rozumné a efektivní využití 
nerecyklovatelných odpadních surovin.

Rovněž silně vítáme názor ČSSD:



„Jsme ale proti tomu, aby energetické využití nevytříděného komunálního odpadu bylo 
podporováno jako obnovitelný zdroj.“

Nemůžeme však nepodotknout dvě kritické připomínky.

Za prvé: návrh manifestu tvrdí:

„Jsme si též vědomi toho, že podle propozic EU by se v ČR do roku 2020 mělo 65 % komunálního  
odpadu spalovat v ekologicky čistých spalovnách.“

Žádné takové propozice EU neexistují. Jde o nedorozumění. Evropská legislativa (konkrétně 
směrnice o skládkování) říká, že do roku 2020 by o 65 % mělo (i) klesnout skládkování (nikoli 
stoupnout spalování) a (ii) konkrétně biologicky rozložitelných komunálních odpadů (nikoli obecně 
komunálního odpadu). Doporučujeme tuto chybu opravit.

Za druhé ČSSD ve svém programu říká:

„Není možné zbylý podíl komunálních odpadů po recyklaci… a kompostování ukládat v takovém 
množství na skládkách, jako se to provádí v současné době. Je třeba (i přes přetrvávající  
setrvačnost ve vědomí občanů v odporu proti spalovnám) přesvědčovat veřejnost, že likvidace  
zbytkového podílu komunálních odpadů spalováním při získání značného množství tepla nebo 
elektřiny je mnohem racionálnější než jeho skládkování.“

Skládkování skutečně musí klesnout. A také klesne: po České republice to explicitně vyžaduje 
stávající směrnice o skládkování.

Zbytkový odpad by měl být využíván k výrobě energie. Ale k tomu není nutné ani možné budovat 
spalovny směsného komunálního odpadu.

Není to nutné, protože energetické využití odpadu se nerovná spalovnám směsného komunálního 
odpadu. Jsou i jiné technologie: například bioplynové stanice nebo výroba RDF paliva pro 
cementárny a jiné spotřebitele, která může být součástí MBÚ.

A není to možné, protože velké spalovny komunálního odpadu, které nejsou technologicky ani 
kapacitně konstruovány na zbytkový odpad po kvalitní recyklaci. Jsou sestaveny na velké množství 
odpadu obsahujícího podstatný podíl recyklovatelných surovin.

Prevence

Hnutí DUHA naprosto souhlasí s názorem ČSSD, „že nejlepším lékem je prevence vzniku  
odpadů“. Proto kvitujeme, že manifest plánuje

„na domácí i evropské úrovni prosazovat rozšíření legislativy, která po výrobcích…požaduje  
trvanlivější a snadno recyklovatelné zboží, stanoví jejich povinnost odebírat zpět a recyklovat  
doslouživší výrobky a motivuje k menšímu množství zbytečných obalů. Připravíme zcela nový 
zákon o zpětném odběru výrobků.“

2.7. Chemické látky

Hnutí DUHA nemá k této kapitole další připomínky nad rámec odpovědí na Otázku 26 (viz níže).



2.8. Horizontální ochrana životního prostředí

Hnutí DUHA prosazuje, aby každý měl právo připomínkovat velké stavby, které budou mít velký 
vliv na jeho domov a život. Chceme, aby ekologické zákony sloužily k ochraně našeho zdraví a 
podporovaly silnou, chytrou ekonomiku. Myslíme si, že je nutné (a možné), aby ekologické 
rozhodování nevedlo ke zbytečným zdržením.

Občanská práva

Vítáme, že ČSSD se v manifestu zavazuje k „zachování současné úrovně občanských práv v 
legislativě týkající se životního prostředí“.

Máme však pochybnosti, jestli vytvoření regionálních agentur životního prostředí a (částečná) 
reprezentace občanských práv jejich prostřednictvím, jak je v manifestu formulována, není 
zbytečnou komplikací. Vyrozuměli jsme však, že použitá formulace může být nepřesná či 
zavádějící. Proto apelujeme na ČSSD, aby přesně vysvětlila, jak mají agentury fungovat, jaký má 
být vztah mezi nimi a občanskými sdruženími a jak exkluzivní má být jejich právo reprezentovat 
občany. Sociální demokracie tak rozptýlí pochybnosti, které nad tímto bodem vznikly.

ČSSD v manifestu anoncuje, že:

„Propojením procesu posuzování vlivů na životní prostředí s procesem územního rozhodování a  
základní agendou integrovaného povolení v jediné koncentrované řízení zkrátíme průměrnou 
délku povolovacího procesu ze současných 28 měsíců na 14 měsíců.“ 

Hnutí DUHA má pochybnosti, zda takové řešení může být funkční. Posuzování vlivů na životní 
prostředí je sofistikovaná procedura, která vyžaduje hodnocení na vysoké odborné úrovni. Územní 
rozhodování se vede na stavebních úřadech. Musely by se tak stát arbitrem v podrobných 
expertních diskusích. Opravdu úředníci stavebních úřadů budou schopni posuzovat správnost 
rozptylové studie (či adekvátnost odborných připomínek, které k ní má posudek)?

Poplatky

Hnutí DUHA soudí, že by znečišťovatelé – a nikoli daňoví poplatníci – měli hradit ekologické 
škody, které jejich vinou vznikají. Proto vítáme, že

„ČSSD prosadí navýšení poplatků za znečištění životního prostředí tak, aby zejména průmyslové  
podniky působící v ČR (stejně jako zemědělští výrobci) nesly odpovídající díl odpovědnosti za  
znečišťování životního prostředí a tím za snižování průměrné délky života obyvatel ČR a 
zhoršování životního prostředí jako celku. Takto zvýšené poplatky by byly využity na oblast čištění  
ovzduší či vod, stejně jako na léčbu chorob pramenících ze zhoršeného stavu životního prostředí v  
důsledku průmyslové či zemědělské výroby.“

Evropské fondy

Evropské fondy na roky 2014 – 20 jsou excelentní příležitost, jak investovat do zdravější krajiny, 
větší kvality života pro každého z nás a chytré ekonomiky. 

Proto vítáme, že ČSSD chce

„usilovat o zachování minimálně současného poměru 18,5 % objemu prostředků na ochranu 
životního prostředí z celkové alokace pro Českou republiku.“

Hnutí DUHA však doporučuje, aby sociální demokracie také v hrubých rysech řekla, na co chce 
tyto peníze použít. Doporučujeme tři priority: 

• energetické renovace veřejných i obytných budov;



• recyklace a prevence odpadu, včetně svozu tříděného sběru od domu, bioplynových stanic 
využívajících odpad a MBÚ;

• obnovy zeleně v zemědělské krajině a obnovu přirozených toků tak, aby lépe zadržovaly 
vodu.



3. Odpovědi na otázky ČSSD
V této části Hnutí DUHA postupně odpovídá na jednotlivé otázky ČSSD.

Otázka 1: Měla by voda, vzduch, krajina apod. být předmětem vlastnictví a 
obchodních vztahů?

Přírodní zdroje samozřejmě někdy jsou a vždy budou předmětem vlastnictví a obchodu – 
vodárenské společnosti prodávají načerpanou vodu, vlastníci pozemků jsou v jistém smyslu 
spoluvlastníky krajiny a podobně.

Hnutí DUHA však vidí vážný problém v komercionalizaci a komodifikaci některých přírodních 
zdrojů, které tradičně byly veřejným statkem. Stát by měl coby veřejnou službu garantovat přístup 
k pitné vodě za rozumnou cenu pro každého (což samozřejmě nevylučuje, aby infrastrukturu 
spravovala regulovaná soukromá firma). Stát by měl zaručovat ochranu krajiny a legislativou i 
nadále zajistit, že do ní každý bude mít volný přístup. Stát by měl nadále vlastnit lesy tak, aby 
sloužily v prvé řadě k rekreaci a jako součást krajiny (viz též Otázka 16). Stát by měl zákony zajistit 
zdravý vzduch pro všechny.

Otázka 2: Které nástroje ochrany ovzduší považujete za nejdůležitější?

Česká politika a česká společnost by měla především vytýčit ambici: postupně, krok po kroku a rok 
po roku zbavovat naši ekonomiku její závislosti na fosilních palivech. 

Praktickým nástrojem by měl být nový rámcový zákon, který podle úspěšného britského vzoru 
stanoví směr a tempo. Chytré inovace, které tak nastartuje, pomohou také vyčistit smog. Proto 
Hnutí DUHA ve své iniciativě Velká výzva prosazuje takovou legislativu – a vítáme, že ČSSD 
v manifestu potvrdila, že ji chce podporovat (více v kapitole 2.1 těchto připomínek).

Příčiny smogu jsou v různých místech různé – automobilová doprava ve velkých městech, 
průmyslové znečištění na Ostravsku, domácí vytápění na venkově. Proto se další dílčí nástroje 
musí lišit. Klíčová řešení jsou především:

• Program energetické nezávislosti: Obce na venkově dusí hlavně spalování špinavého 
uhlí v domácnostech. Řešením je důkladná energetická renovace domů: moderní, účinnější 
a čistší kotle na biomasu, solární kolektory k ohřívání vody, důkladné zateplení domů, 
větrání s rekuperací a podobně. Chytré úsporné domy ušetří domácnostem tisíce korun na 
účtech za vytápění a významně uleví ovzduší, které lidé dýchají. Ale rodiny nemají na 
nezbytné investice. Stát jim proto musí pomoci granty nebo bezúročnými půjčkami. 

Hnutí DUHA proto doporučuje, aby ČSSD do svého manifestu zařadila Program 
energetické nezávislosti, která bude tato řešení podporovat a bude financován z peněz, 
které stát utrží za prodej povolenek ke znečišťování. Sníží tak i závislost české ekonomiky 
na dovozu zemního plynu i na povrchových uhelných dolech a oživí domácí stavebnictví, 
průmyslovou výrobu materiálů a technologií.

• Reforma mýtného: Na silnicích zbytečně přibývá kamionů, které přispívají ke znečištění 
vzduchu, jsou nebezpečné a poškozují vozovky. Hnutí DUHA proto silně podporuje změny 
mýtného, které ČSSD v manifestu plánuje na str. 4. Jsou dobře navržené. Považujeme 
také za nutné explicitně určit, že třetina výnosů bude investována do modernizace železnic 
a budování logistických center, což umožní rychlou, pružnou a levnou dopravu nákladů 
vlakem.

• Investice do veřejné dopravy a podmínek pro cyklisty i chodce: Stát by měl pomáhat 
radnicím s investicemi do veřejné dopravy a do cyklostezek, cyklopruhů, stojanů a dalších 
řešení, která pomohou, aby se cyklistika mohla stát běžným způsobem dopravy ve velkých 



městech. Hnutí DUHA doporučuje ČSSD, aby to zařadila mezi hlavní investiční priority 
Státního fondu dopravní infrastruktury a rozhodla ve svém manifestu, že na takové projekty 
chce vyčlenit fixní část prostředků z evropských fondů.

• Přímá regulace průmyslových emisí zákonem o ovzduší: Hnutí DUHA doporučuje nyní 
prověřit, zda a jak bude v tomto ohledu úspěšný nový zákon o ovzduší, který Poslanecká 
sněmovna schválila, a podle toho rozhodovat o případných dalších opatřeních.

• Reforma poplatků za znečišťování pro velké průmyslové podniky: Hnutí DUHA 
považuje za důležité novelizovat zákon o ovzduší tak, aby do něj parlament vrátil sazby 
poplatků ve formě, jakou navrhli experti ministerstva životního prostředí (tj. podle vládního 
návrhu ze srpna 2011). 

Je nutné, aby poplatky účinně motivovaly průmyslové podniky k investicím do chytrých 
technologií a čistější výroby. Pomohou tak pročistit smog a posílí ekonomiku. Ale nově 
schválený zákon v tom selhává. ČSSD se postavila proti osvobození největších viníků 
smogu od poplatků a v Senátu opravila nejhorší chybu Poslanecké sněmovny. Měla by na 
to navázat a prosadit skutečně účinnou reformu poplatků.

Otázka 3: Jaká opatření jsou ještě potřebná pro dlouhodobou udržitelnost 
čistého ovzduší?

ČSSD ve svém manifestu navrhuje několik dalších důležitých opatření, která zajistí čistší ovzduší:
• nové standardy energetické efektivnosti budov;
• zákon o podpoře výroby tepla z obnovitelných zdrojů;
• ekonomickou  motivaci  k nákupu  moderních  automobilů  s nízkou  spotřebou  a  podporu 

elektromobilů;
• větší podporu pro KVET.

Hnutí DUHA je podporuje.

Otázka 4: Považujete další rozvoj jaderné energetiky u nás za nezbytnou 
součást přechodu k nízkoemisní energetice ČR?

Ekologické organizace sestavily koncepci Chytrá energie (www.chytraenergie.info): konkrétní a 
propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou během čtyř desetiletí proměnit 
energetický metabolismus české energetiky. Program vznikl ve spolupráci s experty z 
renomovaného Wuppertalského institutu, který pro něj udělal nezávislé propočty. Využívá také 
výsledky Pačesovy komise.

Kalkulace potvrdily, že – a jak – lze snížit český dovoz ropy i zemního plynu na polovinu a emise 
oxidu uhličitého o 88 % a zajistit dostatek energie pro české domácnosti a průmysl bez rozšiřování 
uhelných dolů a bez nových atomových reaktorů. 

Proto není nezbytné stavět nové jaderné bloky. Sloužily by pouze k udržení nesmyslné exportní 
orientace naší energetiky. Malá Česká republika, země s nedostatkem energetických zdrojů, patří 
vinou ČEZ k největším exportérům elektřiny na světě. Není rozumné v tom pokračovat.

Otázka 5: Jaká je vaše představa ideálního energetického mixu?

Česká republika by měla postupně snižovat svoji závislost na neobnovitelných přírodních zdrojích 
energie: fosilních palivech a uranu.

Chytrá energie propočetla konkrétní, prakticky proveditelné a ekonomicky rozumné řešení. Z něj 
také vyplývá realistický energetický mix.

http://www.chytraenergie.info/


Koncepce spočívá hlavně v opatřeních, která zajistí větší výkon české ekonomiky – a lepší životní 
standard – s mnohem menším množstvím energie.

Předpokládá, že bude postupně klesat dovoz ropy i zemního plynu a pokračovat dlouhodobý, do 
několika desetiletí rozložený útlum uhelných dolů, jak jej schválila vláda v roce 1991 a další 
kabinety – včetně sociálně demokratických – posléze potvrdily. Chytrá energie počítá s 
pokračováním v provozu stávajících reaktorů do konce jejich životnosti, ale nepředpokládá stavbu 
nových.

Česká republika by také měla více čerpat enormních, ale nevyužitých rezerv domácích, čistých 
obnovitelných zdrojů energie. Pačesova komise propočetla, že by mohly pokrývat 49 % současné 
české spotřeby energie. Jsou přitom levnější a levnější.

Otázka  6:  Měli  bychom  kromě  elektromobility  podporovat  i  jiné  alternativní 
pohony? Které?

Hnutí DUHA se domnívá, že má smysl zkoumat různá řešení pohonů a podporovat inovace. 
Příležitosti se průběžně proměňují. Ještě před několika lety se zdálo, že perspektivním trendem 
bude hlavně vodíkový pohon; posléze technologické průlomy dostaly do hry elektromobilitu. Nemá 
proto smysl a priori vybrat pouze jednu možnost a soustředit se exkluzivně na ni.

Elektromobilita nicméně je trendem, který má viditelný technologický náskok před jinými pohony. 
Česká republika to musí reflektovat. Stát by se měl v prvé řadě soustředit na výzkum, jak 
elektromobilitu skloubit s rozvojem obnovitelných zdrojů a použít ji jako řešení, které umožní 
dopravu bez ropy a zároveň bude důležitým prvkem chytrých sítí. Inovace v samotné automobilové 
technologii budou do velké míry dílem automobilek. Ale infrastruktura a také propojení dvou 
doposud naprosto samostatných odvětví (automobily a elektroenergetika) bude do velké míry 
úkolem státu. 

ČSSD by proto měla ve svém manifestu anoncovat, že bude cíleně podporovat inovace, které 
propojí elektromobilitu, chytré sítě a obnovitelné zdroje energie. 

Otázka 7: Má vodní doprava v ČR podle vás budoucnost? Jestliže ano, měly by 
se realizovat dopravní vodní stavby, jako je děčínský jez či průplav Dunaj-Odra-
Labe? Uveďte které.

Vodní doprava má a bude mít budoucnost. Umožňuje poměrně čistou přepravu velkotonážního 
zboží.

Hnutí DUHA se však domnívá, že by měla být omezena na stávající vodní cesty a že by se 
plavidla měla přizpůsobovat řece – nikoli naopak.

Nové dopravní stavby, jako je kanál D-O-L nebo vodní stupeň Děčín, by byly extrémně drahé. 
Náklady naprosto neodpovídají roli, kterou realisticky mohou hrát. Navíc by poškodily unikátní 
přírodní krajinu podél řek, oblíbená místa procházek a výletů, rybářské revíry i domov vzácných 
druhů zvířat a rostlin.

Kanál D-O-L se stavět nebude. Jde o obří, 150 let starý projekt, na který Česká republika nikdy 
neměla a patrně nikdy nebude mít peníze. Stát nikdy nechtěl, nechce a sotva kdy bude chtít utratit 
300 miliard korun za jednu dopravní cestu středního významu. Proto by ČSSD měla anoncovat, že 
zruší územní rezervu kanálu D-O-L ze začátku 70. let, která už desítky let stavebními uzávěrami 
zbytečně komplikuje život měst a obcí na Moravě, brání jejich rozvoji a brání také smysluplným 
projektům, které by vracely zeleň do krajiny a chránily proti povodním.



Otázka 8: Posouzení krajinného rázu je někdy vnímáno jako záležitost ryze 
subjektivní; mělo by být více podloženo objektivními fakty a v tom směru 
dopracována vyhláška MŽP?

Češi a Češky si máločeho na své zemi váží tolik, jako je krajina. Stát by měl chránit ráz naší krajiny 
– krajiny, která vznikala a vzniká společným působením přírody a člověka, kterou tvoří přírodní 
biotopy i prvky vytvářené člověkem a jejíž přirozenou součástí jsou také novinky a inovace. K péči 
o naši krajinu by měla sloužit silná a účinná legislativa. 

Hnutí DUHA se domnívá, že by měly vzniknout odborné metodiky a specifikace vymezení a 
hodnocení typů krajiny tak, jak to plánuje aktualizovaný Státní program ochrany přírody a krajiny 
České republiky.

Otázka 9: Mělo by územní plánování a územní řízení být vráceno do kompetence 
MŽP?

Územní plánování a územní řízení přirozeně patří do kompetencí resortu, který je za životní 
prostředí odpovědný. Hnutí DUHA proto soudí, že by se tam mělo vrátit a ČSSD by měla ve svém 
programu rozhodnout, že to udělá.

Otázka 10: Zásadním problémem při vyhlašování ÚSES je trend privatizace 
státní půdy; měl by stát uvolnit prostředky na jejich zpětný výkup, popř. 
pozemkové úpravy?

Ano, stát by měl podstatně více urychlit obnovu zeleně ve venkovské krajině. Je důležitá pro 
ochranu před povodněmi i suchy, brání erozi půdy a vytváří lepší krajinu pro rekreaci. Stát by měl 
více zajišťovat potřebné pozemky a investovat do toho více finančních prostředků, například z 
druhého pilíře Společné zemědělské politiky.

Otázka 11: Zúžili byste, či naopak rozšířili shora uvedený seznam 
uvažovaných vyhlášení některých zvláště chráněných území?

Hnutí DUHA považuje návrh, aby ČSSD pro veřejnost vytvořila tři nové CHKO a rozšířila CHKO 
Kokořínsko, za rozumný. Patří mezi nejkrásnější části české přírody. Chráněné krajinné oblasti 
zajistí lepší péči o vzácnou přírodu a budou sloužit turistům.

V případě Brd má smysl uvažovat také o jiném řešení, například o kombinaci většího počtu 
maloplošných chráněných území (ponejvíce přírodních rezervací a přírodních památek) 
s přírodním parkem.

Součástí CHKO Soutok Moravy a Dyje by měl být také Lednicko–valtický areál. Považujeme za 
víceméně technickou otázku, zda půjde o novou CHKO, nebo součást (rozšířené) CHKO Pálava: 
druhé řešení může být levnější, administrativně méně náročné a smysluplnější.

Otázka 12: Má podle vás ČSSD iniciovat zákony o zřízení NP Křivoklátsko či NP 
Jeseníky? Uveďte kterého.

Křivoklátsko i Jeseníky patří mezi nejvzácnější a nejdůležitější části české přírody. Tvoří oblíbené 
cíle turistů. Domov tu mají vzácné druhy zvířat a rostlin. Patří mezi unikátní součásti našeho 
přírodního dědictví. Národní parky jsou také dobrou značkou, která přitáhne výletníky a pomůže 
ekonomice místních obcí.



ČSSD by měla iniciovat vytvoření národního parku na Křivoklátsku. Zajistí tím lepší péči o vzácnou 
přírodu bukových lesů a říčního údolí. Navíc to bude první národní park ve vnitrozemí, pouhých 
několik desítek minut od Prahy – a tudíž prvotřídní příležitost pro rodinné výlety z hlavního města.

Hnutí DUHA také podporuje názor místních lidí, podnikatelů i Klubu českých turistů, že by měl 
vzniknout národní park v centrální části Jeseníků. Proto se domníváme, že by ČSSD měla tento 
záměr rovněž podporovat.

Otázka 13: V roce 2010 došlo k navýšení poplatků za odnětí pozemků ze 
zemědělského půdního fondu; považujete toto navýšení za dostatečně razantní? 
Jestliže ne, o kolik byste poplatky ještě navýšili?

Poplatky by měly motivovat k chytrým stavbám v opuštěných průmyslových areálech a na jiných 
brownfieldech, a tak chránit úrodnou půdu před zbytečnou zástavbou, která každý den pohlcuje 
několik hektarů polí.

Stávající poplatky k tomu nestačí. ČSSD by proto měla do svého manifestu zařadit novelu zákona 
o zemědělském půdním fondu, která zajistí účinnou reformu poplatků. Konkrétní sazby by měly být 
odvozeny od podrobné ekonomické analýzy tak, aby nebyly pouhou pokutou za zabírání 
zemědělské půdy, nýbrž účinnou motivací, která opravdu ovlivní ekonomická rozhodnutí 
developerů. Hnutí DUHA nemá apriorní názor na konkrétní sazby.

Otázka 14: Považujete za správné vázat investiční podporu z PGRLF na precizní 
hospodaření?

Precizní hospodaření je pozoruhodnou inovací, kterou by stát měl podporovat a motivovat k ní. 
Řeší však jen část ekologických problémů, které zemědělství vytváří, a řeší je pouze částečně.

Hnutí DUHA se proto domnívá, že by ČSSD měla do svého programu zařadit plán, že vylepší a 
posílí podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), které jsou nezbytné 
k získání přímých plateb zemědělských dotací (a některých jiných podpor). Nové mohou vyžadovat 
také používání precizního hospodaření. Je možné a smysluplné, aby dodržování GAEC bylo 
vyžadováno také k získání investiční podpory z PGRLF.

ČSSD by také měla počítat s větší podporou ekologického zemědělství, a to především na orné 
půdě. České statistiky ekologického zemědělství jsou na první pohled velmi optimistické. Tvoří 
nyní více než desetinu zemědělské půdy. Ale 82 % z toho jsou louky a pastviny: tedy místa, kde 
rozdíl mezi ekologickým a průmyslovým hospodařením není velký. Poptávka po biopotravinách 
mezitím roste, krizi navzdory. Proto většina biopotravin v českých obchodech úplně zbytečně 
pochází z dovozu. Je to zbytečně promarněná příležitost pro české zemědělce i pro českou krajinu 
(viz též odpověď na Otázku 26).

Otázka 15: Považuje tzv. princip potenciální potravinové soběstačnosti za 
přežitek?

Česká republika je a bude otevřenou ekonomikou. Nicméně měli bychom být připraveni na horší 
časy – kvůli globálním změnám podnebí, výkyvům světového trhu i rostoucí ceně ropy. Stát by 
také měl podporovat využívání potravin z domácích, místních zdrojů proto, aby snížil zbytečnou 
dálkovou kamionovou přepravu zboží a potažmo i naši spotřebu nafty. 

Proto se Hnutí DUHA domnívá, že by koncept potenciální potravinové soběstačnosti měl mít místo 
v koncepčním uvažování vlády ČSSD.



Otázka 16: Měly by se privatizovat lesy ve vlastnictví státu?

Hnutí DUHA je silně přesvědčeno, že lesy ve státním vlastnictví by – s výjimkou místních arondací 
– měly nadále zůstat v rukou státu. 

Proto vítáme a podporujeme, že ČSSD chce toto pravidlo zařadit do lesního zákona.

ČSSD by měla ve svém programu také explicitně vyloučit převod Lesů ČR na akciovou společnost, 
o kterém opakovaně uvažovali ministři ODS. 

Přeměna na akciovou společnost by úplně proměnila smysl státních lesů. Pozemky by zůstaly ve 
státním vlastnictví, ale skrznaskrz by se proměnil účel a mise společnosti, která jej spravuje. 
Vznikla by komerční firma s jediným účelem: pěstovat a prodávat dřevo.

Lesy ČR však nejsou pouze podnikem na obchodování se dřevem. Spravují šestinu české krajiny. 
Každý týden je v průměru navštíví zhruba 2 miliony lidí. Mají za úkol pečovat o zdraví lesů, sloužit 
turistům či výletníkům - a také pěstovat a těžit dřevo. 

Proto by Lesy ČR měly být státním a explicitně nekomerčním subjektem, jehož primárním účelem 
je plnění veřejného zájmu.

Navíc součástí úvah ODS o převodu na akciovou společnost byla privatizace několikaprocentního 
podílu na burze. Vznikla by tak lesní obdoba ČEZ. Stát samozřejmě nemůže polosoukromé firmě 
uložit, aby část výdělku investovala do služeb pro turisty nebo aby péče o zdravou krajinu někdy 
dostala přednost před kácením. Musel by jí platit vysoké kompenzace, na které nemá prostředky 
(nebo politickou ochotu k takovému výdaji).

Otázka 17: Považujete za správné převést lesy církvím, řádům a kongregacím v 
rámci církevní restituce?

Hnutí DUHA nemá pozici k církevním restitucím. 

Jakkoli považujeme za důležité, aby státní lesy zůstaly ve státním vlastnictví, respektujeme, že 
koncept restitucí je samostatným politickým rozhodnutím, které nespadá do odborné kompetence 
ekologické organizace.

Otázka 18: Souhlasíte s výraznějším omezením ziskovosti státního podniku 
Lesy ČR ve prospěch zvýšení ekologické stability lesů ve státním vlastnictví?

Lesy ČR by v principu měly dávat přednost veřejné službě – péči o krajinu, službám pro výletníky a 
turisty, ochraně přírody – před profitem z pěstování a prodeje dřeva.

Platí to především pro krátkodobý zisk. Některá rozhodnutí mohou být velmi důležitá pro zdraví 
lesů (a potažmo pro dlouhodobý výnos státu z prodeje dřeva), ale sníží bezprostřední profit 
státního podniku. Taková rozhodnutí jsou správná.

Ale v řadě případů je takzvané přírodě blízké hospodaření – tedy využívání přirozené obnovy 
namísto holosečné těžby a nákladné umělé výsadby, větší podíl listnáčů atd. – i ekonomicky 
výhodný (viz www.hnutiduha.cz/uploads/media/infolist_ekonomika_pbl_www.pdf a podrobnější 
studie na www.hnutiduha.cz/uploads/media/ekonomicka_analyza_lesy.pdf). Proto nastolené 
dilema často vůbec neplatí.

Otázka 19: Jaká další protipovodňová opatření považujete za účelná? 

Návrh manifestu ČSSD podporuje několik typů opatření, která mohou podstatně pomoci 
s ochranou proti povodním i suchu:

http://www.hnutiduha.cz/uploads/media/ekonomicka_analyza_lesy.pdf
http://www.hnutiduha.cz/uploads/media/infolist_ekonomika_pbl_www.pdf


• obnovu říčních toků, 
• investice do bezpečných rozlivů vody (obnova říčních niv s loukami, lužními lesy a 

mokřady), 
• zasakovací pásy, 
• odvod vody na místa ke vsakování v příměstských lokalitách.

Navrhuje také opatření, která mohou být velmi přínosná, pokud jsou provedena dobře, ale 
v minulých letech se často proměnila v plýtvání penězi a způsobila nemalé škody v krajině: 
výstavbu rybníků a malých nádrží či hrazení lesních bystřin. Taková by měla podléhat striktním 
pravidlům, jež zajistí, že nenadělají více škody než užitku.

Hnutí DUHA navrhuje, aby ČSSD do svého programu zařadila také několik dalších typů opatření:

• Opatření v lesnictví: Holoseče urychlují odpar a odtok vody z krajiny, zejména během 
veder při jarním tání. Nový lesní zákon by proto měl omezit velikost holosečí na 0,3 
hektaru.

• Obnovu zeleně v zemědělské krajině: remízky, meze, malé louky, meandrující potoky a 
podobně jsou velmi důležité proto, aby zadržovaly vodu na zemědělské půdě. Proto by se 
jejich obnova měla stát součástí podmínek GAEC (viz otázka 14).

Otázka 20: Považujete za správné zrušit Kalouskovu povodňovou daň?

Hnutí DUHA nemá stanovisko k otázkám daňové politiky, které mají pouze okrajovou a nepřímou 
souvislost s ekologickými problémy.

Otázka 21: Má podle vás smysl investovat do [čištění odpadních vod v] malých 
obcích (pod 2000 EO), tedy nad rámec požadavků EU?

Hnutí DUHA se domnívá, že stát by měl investovat do čistění odpadních vod z menších měst a 
obcí. Neobejde se bez toho dosažení slušné kvality vody, která je důležitá pro náš život v krajině, 
koupání, rybaření i ochranu přírody. 

Česká republika musí splnit evropskou ekologickou legislativu a mělo by to být i důležitou prioritou 
státních investic. Nicméně hlavním účelem zákonů a rozpočtových výdajů není plnění evropských 
pravidel, nýbrž zdravější prostředí pro život každého z nás, pestrá krajina a chytrá, silná česká 
ekonomika. Proto by se tím měla v prvé řadě řídit i rozhodnutí, zda – a kde – investovat do čistší 
vody v řekách a potocích, rybnících a nádržích.

Stát by přitom měl hledat a používat také levnější a často velmi účinná malá řešení, jako jsou 
kořenové čistírny odpadních vod.

Otázka 22: Považujete za správné za účelem zajištění dostatku vody v ČR 
investovat do řady drobných vodních nádrží, rybníků, poldrů, obnovy meandrů, 
zasakovacích pásů apod., nebo preferujete investice do velkých přehrad? Proč?

Hnutí DUHA nechce a priori vylučovat žádný typ opatření – a mohou nastat případy, kdy větší 
technická díla budou smysluplná a potřebná.

Nicméně obecně Hnutí DUHA dává přednost většímu počtu menších projektů: obnově zeleně a 
malých mokřadů v zemědělské krajině, revitalizaci meandrujících koryt, vytváření ploch pro 
bezpečné rozlévání řek do volné krajiny, vytváření zasakovacích pásů a podobně. Jsou levnější, 
rychlejší, účinnější (ochrání více sídel než pouze města na dolním toku) a přispívají k oživení 
krajiny i její přívětivosti pro turisty.



Otázka 23: Souhlasíte s tím, aby každý měl možnost třídit bioodpad buď formou 
pytlového sběru, vlastní hnědé popelnice, nebo hnědého kontejneru v 
recyklačních „hnízdech“?

Každý by měl mít možnost snadno třídit hlavní druhy komunálního odpadu – a bioodpad je jeho 
hlavní složkou. Proto Hnutí DUHA silně podporuje tento návrh.

Přednost by přitom měla mít první dvě řešení: pytlový sběr, nebo vlastní hnědé popelnice.

Pravidlo by také mělo být považováno za splněné, pokud domácnost má možnost získat od obce 
domácí kompostér či komunitní kompostér.

Bez snadno dostupného a komfortního třídění odpadu se nepodaří recyklaci v České republice 
dostat na úroveň úspěšných evropských zemí, jako je Rakousko či Německo.

Podle zkušeností českých měst a obcí, které umožnily občanům dobře připravený a promyšlený 
oddělený sběr bioodpadů, po jeho zavedení prudce klesá produkce směsných komunálních 
odpadů a roste míra materiálového využití komunálních odpadů.

Otázka 24: Považujete za správné zvyšovat cenu za odstranění odpadu v 
závislosti na jeho dovozní vzdálenosti?

Hnutí DUHA se domnívá, že by se stát nyní měl soustředit na podporu recyklace a poplatky za 
skládkování diferencovat podle toho, kolik dotyčné město či obec produkuje zbytkového odpadu – 
jak ostatně ČSSD navrhuje v konceptu recyklační slevy.

V principu má smysl podporovat místní odstranění odpadu, takže v podstatě má smysl stanovit 
poplatky (a potažmo cenu) tak, aby rostly se vzdáleností. Ale poplatky nemohou být nadmíru 
komplikované. Proto doporučujeme se nyní soustředit na recyklační slevu coby prioritní řešení.

Otázka 25: Jaká je vaše představa o míře poplatkového zvýhodnění obcí a 
občanů, pokud odpady nadprůměrně třídí (v %)?

Hnutí DUHA vítá, že ČSSD do svého manifestu zařadila koncept recyklační slevy: obce, které 
velmi dobře recyklují (a tudíž produkují velmi málo směsného komunálního odpadu), budou mít 
nižší poplatky za skládkování zbytkového odpadu.

Jsou pro něj dva dobré důvody. Progresivní obce není potřeba ke snižování množství odpadu více 
motivovat, a proto zvyšování poplatku za skládkování (které Hnutí DUHA podporuje) pro ně 
nedává smysl. Obce, které úspěšně usilují o snížení směsného komunálního odpadu (SKO), by 
neměly být penalizovány dalším zvyšováním nákladů na odpadové hospodářství. Naopak: stát by 
je měl pozitivně motivovat a odměnit.

Za druhé takové opatření má samozřejmě dramatický praktický přínos: bylo by velmi silnou 
ekonomickou motivací pro obce, aby usnadnily třídění komunálního odpadu, pomohly 
domácnostem s tříděním bioodpadu a podporovaly další řešení.

Sleva by byla rozdělena do několika pásem: obec by měla nárok na určité pásmo slevy podle toho, 
oč méně SKO by produkovala.

Hnutí DUHA navrhuje, aby cílovou úrovní pro nárok na 100% recyklační slevu měly všechny obce, 
produkující 150 kg SKO na osobu a rok. To je množství SKO, které v průměru produkuje Vlámsko: 
nejlepší země v Evropě.

Je naprosto reálné takových výsledků dosáhnout rovněž u nás. Například bezmála sedmitisícové



Staré Město u Uherského Hradiště produkovalo ještě kolem roku 2005 přes 300 kg SKO na 
obyvatele. Následně zlepšilo recyklační služby rozšířením tříděného sběru bioodpadu na celé 
město a zavedlo pytlový sběr plastů a nápojových kartonů. V roce 2008, tedy po třech letech, již 
město vyprodukovalo pouhých 183 kilogramů SKO na obyvatele. Hustopeče nad Bečvou s 1800 
obyvateli se na počátku devadesátých let vzdaly paušálního poplatku a zavedly žetonový systém
platby podle množství odpadů. Obec proto dlouhodobě produkuje méně než 100 kilogramů 
směsných odpadů na hlavu.

Stanovena by byla ještě další pásma. Konkrétní sazby by měly vzniknout po diskusi se zástupci 
měst a obcí. Nicméně Hnutí DUHA předběžně navrhuje, že by mohly být například tyto:

• 150-170 kg/os a rok: 75% sleva
• 170-190 kg/os a rok: 50% sleva
• 190-210 kg/os a rok: 25% sleva
• více než 210 kg/os a rok: bez slevy

Otázka 26: Jaká další opatření považujete za účelná při ochraně zdraví a 
životního prostředí před rizikovými látkami?

Stát by především měl podporovat větší rozvoj ekologického zemědělství, které razantně snižuje 
zatížení krajiny i našeho zdraví toxickými pesticidy a průmyslovými hnojivy.

Prioritou by přitom měla být reforma dotačních pravidel tak, aby rychleji a více přibývalo 
ekologického zemědělství nejen na loukách a pastvinách, ale rovněž na orné půdě, v sadech a na 
vinicích (podrobněji tuto věc diskutujeme v odpovědi na Otázku 14).

(Otázky 27 – 30 v manifestu chybí.)

Otázka 31: Prosíme o jednoduchou komparaci parlamentních stran – sestavte 
jejich pořadí od strany, jejíž ekologickou politiku a program považujete za 
nejvíce reálný a veřejně prospěšný, až po stranu, která z hlediska programu 
udržitelného rozvoje i reálné ekologické politiky se vám jeví jako nejméně 
důvěryhodná.

Hnutí DUHA hodnotí konkrétní kroky a konkrétní rozhodnutí politických stran: porovnává 
hlasování, programy a podobně. Nechce a nehodlá však generalizovat a vytvářet všeobecné 
srovnání politických stran. 

Zelený kruh, asociace ekologických organizací, jejíž je Hnutí DUHA členem, pravidelně sestavuje 
žebříčky hlasování jednotlivých poslanců a poslaneckých klubů ve sněmovně (například za minulé 
volební období na www.zelenykruh.cz/dokumenty/povez-mi-10b-0610.pdf). Ale jde o hodnocení 
jednoho dílčího, jakkoli důležitého typu rozhodnutí: poslaneckých hlasování. Nereflektuje a 
nemůže reflektovat kompletní činnost jednotlivých politických stran.

http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/povez-mi-10b-0610.pdf

