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Experti Hnutí DUHA prostudovali koaliční smlouvu ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Hodnotili
jsme, co se chystají provést se smogem ve vzduchu, jak vylepšit recyklaci odpadků, jak pečovat o
českou krajinu nebo nastartovat chytrou ekonomiku. Zjišťovali jsme, co strany plánují udělat s
kontroverzními megaprojekty, a zda zachovají právo občanů vyjadřovat se k velkým stavbám ve své
obci.
Jak jsme témata hodnotili?
Konkrétní plán, jak problém řešit.
Obecný, ale pozitivní směr.
Obecně chce směřovat k horšímu.
Konkrétní negativní plán.
?

Koaliční smlouva se věci vůbec nevěnuje nebo je ve smlouvě pouze velmi obecná zmínka.

Pro srovnání uvádíme i hodnocení volebních programů1 budoucích koaličních stran, které jsme
provedli před volbami.
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1 http://hnutiduha.cz/sites/default/files/prilohy/2013/10/hnuti_duha_hodnoti_volebni_programy_22_10_2013.pdf

Na další straně pokračují najdete a komentáře k hodnocení.

Hlavní komentáře:
Hlavní přínos – snižování závislosti na fosilních palivech: Strany se zavázaly navrhnout (spolu s
opozicí) zákon, který srazí závislost země na dovozu drahé ropy, plynu a uhelných dolech. Zákon
rozhýbe inovace a sníží účty rodin a firem. Obě hlavní opoziční strany – TOP 09 a KSČM – již
avizovaly zájem na přípravě zákona spolupracovat.
Hlavní problém – není jasné zda vláda ochrání obce před uhelnými doly: Bohuslav Sobotka,
Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek předávají politické rozhodnutí o limitech těžby uhlí a tedy i osud
severočeských obcí a celého kraje do rukou úředníků. Tedy do rukou Pavla Tykače, který chce
bourat obce a těžit kvůli vývozu elektřiny a který už mnohokrát (nejen) ministerstvo průmyslu
přechytračil. Přitom by stačilo doplnit do koaliční smlouvy jasnou ochranu obcí.

Další postřehy:
Smog - Koalice má konkrétní plán, jak pomoc lidem, aby nemuseli topit uhlím ve starých kotlích, a
tak špinit vzduch na vesnicích. Obecněji také strany slibují snížit znečištění z aut v českých městech.
Recyklace odpadu - Koalice obecně preferuje prevenci vzniku odpadů a recyklaci. Ale konkrétní
závazky se ze smlouvy nedozvíme. Stejně jako, jestli bude recyklaci podporovat z EU fondů.
Zdravé lesy - ČSSD prosadila do koaliční smlouvy garanci, že státní lesy zůstanou státními. Ale
bohužel neprosadila konkrétní opatření, jež ozdraví naše lesy, která měla ve volebním programu.
Divoká příroda - Ochrana divoké přírody české politiky příliš nezajímá. Konkrétní recept na lepší
péči o chráněná území nemají.
Orná půda - Koalice přichází s konkrétním návrhem, jak zastavit drastický úbytek kvalitní orné půdy
v Česku. Do smlouvy byl přenesen z programu ČSSD.
Místní potraviny - Strany se staví kladně k podpoře místních (českých) potravin a přísnější kontrole
kvality zboží v supermarketech. Konkrétní opatření měla v programu KDU-ČSL, ale do koaliční
smlouvy se nepromítly.
Úsporné domy - Koalice chce pokračovat v programu Zelená úsporám, který pomáhá domácnostem
snižovat účty za vytápění. Snížit závislost obcí na fosilních palivech slibují pomocí EU fondů. ČSSD
bohužel do smlouvy neprosadila výborný nápad ze svého programu: pravidla pro developery, aby
stavěli jen pasivní domy, kde rodiny platí za vytápění jen několik stokorun ročně.
Čistá, domácí energie - Koalice obecně podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů. Umožní rodinám a
obcím, aby si vyráběly vlastní čistou energii. Konkrétně by mohl být zaveden tzv. net-metering, který
by nastavil (bez dotací) ekonomicky výhodné podmínky pro rodiny, aby si mohly instalovat malé
solární elektrárny a snížit svoji závislost na energetických společnostech.
Dotace na Temelín - Ve koaliční smlouvě nezjistíme jasnou odpověď na zásadní otázku: "Budete
prosazovat dotované ceny jaderné elektřiny, tedy státní podporu pro výstavbu nového Temelína?"
ANO a lidovci přitom před volbami slibovali, že dotace odmítnou. ČSSD deklarovala v programu, že
podmínkou bude (nedefinovaná) hospodářská výhodnost a to se i dostalo do koaliční smlouvy.
Občanská práva - Koalice má jasné pozitivní stanovisko k zachování práv veřejnosti účastnit se
rozhodování o životním prostředí. Chce také veřejnost zapojit do přípravy zákonů.

Mezinárodní ekologické úmluvy - Koalice chce snížit příspěvek Česka ke globálním změnám
podnebí, které ohrožují zejména obyvatele chudých zemí. Ale zároveň chce na mezinárodním poli
prosazovat pokračování tzv. Kjótského protokolu se zaměřením na adaptace. Přitom prioritou by
mělo být předcházení problému, před jeho (velmi drahým) hašením – tedy prosazování závazné a
ambiciózní mezinárodní dohody o snížení emisí skleníkových plynů (tedy závislosti na fosilních
palivech).
Více informací: Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

