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Úvodem

„Česká strana sociálně demokratická:

1. vycházejíc z toho, že je v současnosti již zřejmá neudržitelnost prudkého extenzívního růstu průmyslové
civilizace a že jsou zřejmé s ní spojené globální ekonomické problémy,

2. vědoma si toho, že dlouhodobě neslouží člověku nic, co ničí životní prostředí, a že proto jedinou šancí na
přežití lidstva je naučit se s přírodou a v přírodě žít a

3. projevujíc úctu k živým bytostem, organizmům a přírodě jako celku 

volí za určující strategii svého programu ve 21. století udržitelný rozvoj. … Udržitelný ekonomický, sociální
a kulturní rozvoj zakládáme na citlivém vztahu k přírodě, na rozumném čerpání nejen neobnovitelných
zdrojů, ale i zdrojů obnovitelných. Odmítáme přetrvávající umělé rozdělování ekonomických a ekologických
cílů. Jejich vzájemná podmíněnost je zřejmá a nevyhnutelná.“ (Dlouhodobý program ČSSD)

ČSSD je vlastní porozumění toho, že vynaložené prostředky na ochranu životního prostředí a udržitelný
rozvoj se násobně vrátí v poskytnutých nových příležitostech a zároveň v obnovených a posílených
produkčních funkcích životního prostředí založených na environmentální stabilitě. Za udržitelný pova-
žujeme takový rozvoj, který vede k uspokojování sociálních, materiálních a duchovních potřeb lidí při
plném respektování objektivních environmentálních limitů. Toto pojetí je plně v souladu s evropskou
definicí, která bezprostředně platí i v České republice (viz nařízení EP a Rady č. 2493-4/2000). 

Meze ekonomického růstu1 spatřujeme v zajištění schopnosti přírody regenerovat se a absorbovat ex-
ternality naší civilizace. Z ekonomického i sociálního hlediska proto vytvoříme podmínky k tomu, aby 

- za prvé vedle energetických úspor (především v oblasti bydlení) bylo zdůrazněno efektivní využívání obnovitelných
přírodních zdrojů takovým způsobem, aby míra jejich spotřeby nepřekročila míru jejich obnovy (zejména u biomasy
a vody) a aby docházelo k rozvoji venkova, 

- za druhé k využívání neobnovitelných přírodních zdrojů docházelo takovým způsobem, aby míra jejich spotřeby
klesala jak efektivním způsobem, tak i s růstem možnosti jejich náhrady obnovitelnými zdroji anebo v důsledku za-
vádění nejlepších dostupných technik, a

- za třetí k produkci emisí a odpadů docházelo pouze v takové míře a kvalitě, která umožňuje jejich efektivní využití
při nahrazování primárních surovin (preference jejich schopnosti být využity jako druhotné nebo energetické zdroje
před skládkováním). V případě, že odpady využity nebudou a emise nebudou moci být beze zbytku redukovány,
bude možné je do přírody ukládat jen v takové míře a kvalitě, která je vstřebatelná bez vedlejších účinků na zdraví
a pohodu člověka a ostatních forem života. 

Sociální rozměr udržitelnosti spatřujeme především v tom, že shora uvedená opatření jsou spojena se
vznikem pracovních příležitostí a dále v tom, že hodnoty přírody a krajiny a jejich užitečné vlastnosti
nepovažujeme za výrobek nebo privátní právo, které by mohlo omezovat nebo vylučovat užívání pří-
rody ostatními (tzv. „obecné užívání”), ale dědictvím s právem rovného přístupu pro každého člena spo-
lečnosti. Takto pojatý sociální rozměr životního prostředí tvoří základní a nejvýznamnější část veřejného
zájmu a veřejného prostoru.   Ve vztahu k životnímu prostředí a jeho složkám nelze trpět nerovnoměrný
přístup nebo výsady odvozené z ekonomické nebo i politické pozice. Bez sociálního rozměru udržitel-
nosti nelze mluvit o sociálním státu. Naopak demontáž ekologické spravedlnosti a sociálního státu po-
pírá jakýkoli typ udržitelnosti.  

1) Udržitelný ekonomický růst je dán zejména technologickým vývojem a zlepšováním stavu životního prostředí v jeho produkčních funkcích.

1. Měla by voda, vzduch, krajina apod. být předmětem vlastnictví a obchodních vztahů?
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1. Čisté ovzduší – zdravé děti

Zásadní problém: „Zvětšila se plocha území se zhoršenou kvalitou ovzduší a tím i počet obyvatel vystave-
ných nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší byly vymezeny
na 4,4 % území ČR (v roce 2008 na 3 %).“ Nejhůře je na tom, jak vyplývá z níže uvedeného grafu, Mo-
ravskoslezský kraj. „Nadlimitním koncentracím PM10 bylo v roce 2009 vystaveno 18 % obyvatel; koncen-
tracím přesahujícím cílový imisní limit pro benzo(a)pyren bylo vystaveno cca 36 % obyvatel a pro přízemní
ozon 23 % obyvatel. Opakovaně dochází k překročení imisního limitu pro NO2 na dopravně zatížených lo-
kalitách.  V důsledku znečištění ovzduší PM10 mohlo v roce 2009 dojít k předčasným úmrtím zejména starších
a chronicky nemocných lidí a následně pak k navýšení celkové úmrtnosti o 2 %, podobně jako v minulých
letech. Zátěž oxidem dusičitým NO2 je významná v lokalitách silně zatížených dopravou. Výskyt lékařem
diagnostikovaných alergických onemocnění u dětí v průběhu deseti let má stoupající trend.“ (zdroj: Zpráva
o ŽP)

mapa oblastí Čr s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, 2009  

Produkce paliv a především výroba energie jsou spolu s dopravou a domácím topením v ČR stále
rozhodujícími producenty škodlivin vypouštěných do ovzduší. Kvalita ovzduší přitom ovlivňuje lidské
zdraví – v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší byl zaznamenán častější výskyt onemocnění horních
cest dýchacích, srdeční choroby a v neposlední řadě i růst nádorových onemocnění apod. Pro Českou
republiku je bohužel stále charakteristická vysoká energetická náročnost a tím zbytečně vysoké exha-
lace. Zvyšování energetické efektivnosti je přitom nejlevnější, nejbezpečnější a nejrychlejší cestou ke
snížení poptávky po energii, emisí škodlivin i růstu dovozní energetické závislosti. Prodlužuje životnost
domácích zásob neobnovitelných energetických zdrojů, zvyšuje konkurenceschopnost energetiky
i české ekonomiky a pozitivně ovlivňuje všechny další parametry energetického hospodářství. Naším
cílem je proto urychlit tempo poklesu energetické náročnosti našeho hospodářství.

V oblasti energetiky a teplárenství půjdeme především cestou zpřísňování povinností dosahovat
minimálních limitů účinnosti u výrobních zdrojů a nepřekračování standardů maximálních ztrát u roz-
vodu energie a také ekonomických stimulů vedoucích k úsporám a modernizaci technologií. Význam-
nou roli vidíme také ve zlepšení podmínek pro společnou výrobu elektřiny a tepla (tzv. KVET) především

 

 

 

 
  

  

 
       
 

 
 

 
 

 
 

  

 
  

 
 

  
 

 
 



v oblasti centrálního zásobování teplem. Tímto směrem budeme zaměřovat podporu ze zdrojů získa-
ných z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. V průmyslu a službách budeme klást důraz na
ověřování efektivnosti energetických procesů a spotřeby energie energetickými audity včetně hledání
řešení na vyšší využití druhotných zdrojů energie. V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší musí být
průmyslová výroba regulována především prostřednictvím nástrojů integrovaného povolování. 

Neopominutelným sektorem jsou domácnosti. Zde budeme klást důraz jak na osvětu (aktivní in-
formační kampaně, ale také rozšíření energetického štítkování na další druhy elektrických spotřebičů),
tak na ekonomickou podporu snižování spotřeby tepla na vytápění a ohřev vody. Při výstavbě a rekon-
strukcích budov budou konečně do praxe zavedeny normy stanovující spotřebu energie v budovách
(standardem se postupně stane nízkoenergetický dům) a také požadavky na užití energie v budovách.
Problém spalování odpadů v domácnostech lze řešit nákupem mobilních spektrometrů, s jejichž pomocí
mohou orgány státu a obcí tyto případy odhalovat a sankcionovat, aniž by porušovaly ústavní právo
na ochranu domovní svobody.

Využívání obnovitelných zdrojů energie je jednou z hlavních našich i evropských priorit. Nejdůle-
žitějším nástrojem k realizaci těchto priorit je zákon o podpoře výroby tepla z obnovitelných zdrojů. Za-
tímco 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.

Zvýšíme objem finančních prostředků na výzkum a vývoj v oblasti úspor, uchování energie, inte-
ligentních sítí a využívání obnovitelných zdrojů energie. Tato oblast energetiky je dlouhodobě podfi-
nancována, ačkoliv možnosti zvyšování efektivnosti výroby energie v důsledku zlepšování technologií
jsou zde značné.

Jsme pro prolomení ekologických limitů těžby na dole Bílina a naopak nesouhlasíme s jejich prolo-
mením na lomu ČSA. Nesouhlasíme ani s těžbou černého uhlí v Beskydech. Máme za to, že éra fosilní eko-
nomiky končí, přičemž staré zdroje je třeba postupně odstavovat a nahrazovat je zdroji nízkoemisními. 

Problém znečištěného ovzduší má příčinu i v neudržitelné dopravě. ČSSD v souladu s heslem, že
ekologické má být i ekonomické, hledá především ekonomické nástroje řešení. Základem naší politiky
tedy je postupné zpoplatnění silniční infrastruktury elektronickým mýtným i na silnicích nižších tříd pro
nákladní dopravu nad 3,5 tuny. Sazby mýtného pak musí být diferencovány podle emisní třídy vozidel,
ale také podle denní doby, kategorie vozidla a typu silnice.  Vytvoříme podmínky pro rychlý rozvoj kom-
binované dopravy a kontejnerové dopravy a vznik veřejných logistických center (překladišť). Základním
cílem je přesunout těžiště tranzitní dopravy z kamionové přepravy na železnici. Podpoříme vodní do-
pravu tam, kde může být ekologicky příznivou variantou silniční, ale i železniční dopravy velkoobjemo-
vých materiálů a surovin a zboží a její zapojení do dopravní sítě.  

Snahou politiky ČSSD je vytvořit podmínky pro budoucí dopravu „bez ropy“ a tím snížit dopady
růstu cen ropy v důsledku ubývajících zásob této suroviny a potencionální ropné krize v příštích dese-
tiletích způsobené ropným zlomem. Připravený stát nejenže ropný cenový šok přežije, ale dokonce jej
dokáže využít jako akcelerant ekonomického růstu – tentokrát udržitelnému. Je třeba vytvářet pod-
mínky pro kombinaci ekonomických i administrativních nástrojů, aby rostl počet vozů nezávislých na
palivech vyrobených na bázi ropy – podporujeme především rozvoj elektromobility. Předpokladem
hladkého snižování závislosti na ropě je i postupné snižování stáří vozového parku. Auta splňující nej-
novější evropské standardy jsou charakteristická nejen vyšší bezpečností, ale i úsporným provozem
a vysokou recyklovatelností. Proto znevýhodníme nákup zejména dovezených, použitých automobilů
nesplňujících nejnáročnější ekologická kritéria zpoplatněním registrace takových aut a administrativně
ztížíme dovoz autovraků „na náhradní díly“. Myšlenku podpory zavádění elektromobilů na trh formou
příspěvku na vyřazení ojetin, kdy zároveň z našich silnic stáhneme neekologická a nebezpečná auta,
stále podporujeme. 

Všechna tato opatření nám umožní přijmout zákonný závazek snižovat emise skleníkových plynů
v průměru o nejméně 2 % ročně (tzv. Velká výzva).
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2. Krajina a příroda – odraz vyspělosti naší civilizace a Kultury

Zásadní problém: „Neustále dochází k nárůstu zastavěných a ostatních ploch, které představují podstatné
destabilizující prvky v krajině. Zastavěné plochy většinou vznikají na zemědělské půdě. Zvětšuje se fragmen-
tace krajiny. 37 % druhů živočichů a rostlin významných pro Evropské společenství je z hlediska ochrany hod-
noceno ve stavu nedostatečném a 35 % (resp. 36 %) ve stavu nepříznivém. Téměř tři čtvrtiny přírodních
stanovišť v ČR jsou z hlediska ochrany hodnoceny ve stavu nepříznivém, 14 % ve stavu méně příznivém
a pouze 12 % přírodních stanovišť je hodnoceno ve stavu příznivém.“ (zdroj: Zpráva o ŽP)

V průběhu posledních tří staletí česká krajina prodělala velké změny. Jde o změny tak závažné, že zne-
pokojují nejen ekology a přírodovědce, ale i architekty, geology a techniky. Když se dnes dopady změn
krajiny musí začít zabývat i lékaři, sociologové a bankéři, problém dostává také politický náboj. Stát
musí proto především pomocí nástrojů územního plánování zajistit 

1. udržení krajiny jako místa trvalé existence vyrovnaných geobiocenóz a druhové rozmanitosti,

2. vytvoření předpokladů pro optimální řešení využití krajiny jako přírodního zdroje,

3. polyfunkční přístup k hodnocení krajiny a jejího rázu.

Smyslem ochrany přírody a krajiny není bránit výstavbě vždy a všude. Jde o posouzení neobnovitelnosti
hodnot, které určují krajinný ráz, a také ekologických souvislostí a na základě toho vybrat nejvhodnější
alternativu. Podstatou ochrany krajinného rázu je jeho zachování tam, kde jsou soustředěny přírodní,
kulturní, historické a estetické hodnoty s výraznými znaky vizuálního charakteru, vytvářející silný este-
tický prožitek. 

Stát musí garantovat zachování druhové rozmanitosti. Podporujeme ochranu přírodních stanovišť
a druhů a vyhlášení některých nových zvláště chráněných území, zejména rozšíření CHKO Kokořínsko
o oblast Dokeska, vyhlášení CHKO Brdy, CHKO Doupovské hory a CHKO Soutok Moravy a Dyje. 

Stát, kraje a obce musí též urychleně dobudovat a provázat prvky Územního systému ekologické sta-
bility, aby se zamezilo neprostupnosti krajiny pro živočichy a posílila se stabilizace krajiny a ochrana
stanovišť a druhů v rámci evropské územní soustavy NATURY 2000.  V tomto směru je úkolem vytvořit
vedle lidských komunikací také „zelené dálnice“, tj. biokoridory propojující všechna biocentra navzájem.
V tomto smyslu by měly být mnohem lépe využívány komplexní pozemkové úpravy a doprovodná eko-
logická opatření k velkým investičním akcím.
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2. Které nástroje ochrany ovzduší považujete za nejdůležitější?
3. Jaká opatření jsou ještě potřebná pro dlouhodobou udržitelnost čistého ovzduší?
4. Považujete další rozvoj jaderné energetiky u nás za nezbytnou součást přechodu k nízkoemisní energe-

tice ČR?
5. Jaká je vaše představa ideálního energetického mixu?
6. Měli bychom kromě elektromobility podporovat i jiné alternativní pohony? Které?
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.



Fragmentace krajiny dopravou v Čr

3. půda – výrobní nástroj a eKologicKý stabilizátor

Zásadní problém: Ročně ubývá cca 5 000 ha zemědělské půdy. Na území ČR je více než 60 % zemědělské
půdy, zejména orné, ohroženo vodní a větrnou erozí, degradací zhutněním je ohroženo 40 % zemědělské
půdy. Stále aktuálnějším problémem jsou dlouhotrvající sucha a následná neúroda vedoucí často k likvida-
cím malých a středních zemědělců. Početnost a rozmanitost druhů rostlin a živočichů  v zemědělské krajině,
zejména populací ptáků, nadále klesá. „Hlavní příčinou úbytku polního ptactva je intenzifikace zemědělství
a úbytek zemědělské půdy.“ (zdroj: Zpráva o ŽP 2009) 

Je nutné chránit jak rozsah zemědělské půdy, tak i její kvalitu. Kdo jiný než stát může zamezit vy-
dávání souhlasů s vynětím zemědělské půdy, např. pro výstavbu skladů, nákupních center nebo foto-
voltaických plantáží? K prvotním úkolům ochrany půdy patří její udržení na polích, tedy takové
agrotechnické postupy, které budou zabraňovat její erozi a masivním splachům, a dále její ochrana před
kontaminací toxickými látkami a zhutňováním těžkými stroji. 

Úbytek orné půdy zejména za minulé desetiletí je alarmující (viz graf ). Měli bychom myslet
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8. Posouzení krajinného rázu je někdy vnímáno jako záležitost ryze subjektivní; mělo by být více podlo-
ženo objektivními fakty a v tom směru dopracována vyhláška MŽP?

9. Mělo by územní plánování a územní řízení být vráceno do kompetence MŽP?
10. Zásadním problémem při vyhlašování ÚSES je trend privatizace státní půdy; měl by stát uvolnit pro-

středky na jejich zpětný výkup, popř. pozemkové úpravy?
11. Zúžili byste, či naopak rozšířili shora uvedený seznam uvažovaných vyhlášení některých zvláště chrá-

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
     

  
 

 

 
 

 
 



v duchu principu potravinové soběstačnosti i na to, že se v důsledku klimatických změn a spekulací
může světový trh s potravinami zhroutit a že současné levné dovozy mohou skončit. Pak potřeba kvalitní
orné půdy bude nezbytností pro přežití. Nevyužitou půdu lze využít například k pěstování energetických
a technických plodin. 

vývoj výměry orné půdy v Čr [tis. ha]

Komplexně pojaté zemědělství staví na roveň produkční i mimoprodukční funkce jako neodděli-
telné propojené nádoby (co není ekonomické, nemůže být ekologické a naopak). Všestranné zeměděl-
ství je nenahraditelným činitelem obnovy a rozvoje venkova, zejména pokud jde o hospodářsky
i z hlediska životního prostředí vyváženou správu a využití přírodních zdrojů, péči o zvelebování české
krajiny a jejího rekreačního potenciálu a o zaměstnanost venkova, zejména rozvíjením nezemědělských
činností zemědělských podniků.

ČSSD proto svojí politikou zdůrazňuje tezi, že základem rozvoje venkova je posilování úlohy ma-
lého a středního podnikání v tomto prostoru, ve vazbě na využití a ochranu přírodních a rekreačních
zdrojů venkova. Hlavním vodítkem pro poskytování dotací v zemědělství musí proto být i schopnost
hospodařit udržitelným způsobem. Jako zcela odpovídající způsob zemědělského hospodaření se nám
v této souvislosti jeví tzv. precizní hospodářství.  Toto hospodaření na zemědělské půdě je založeno na
přesném systému dávkování hnojiv, vody, chemických postřiků, střídání plodin i způsobu obdělávání
půdy. 

4. lesy – národní bohatství, o Které je třeba peČovat

Zásadní problémy: Stabilita lesních porostů v podmínkách negativních civilizačních dopadů a při extrém-
ních projevech klimatické změny je vážně ohrožována. Nepříznivý zdravotní stav lesů je patrný ve zvýšené
defoliaci a přetrvávajících následcích starých imisních zátěží. „Zastoupení starších porostů jehličnanů (nad
59 let) v 2.–4. třídě defoliace (>25 %) v roce 2009 činí 75,5 %, u mladších jehličnanů (pod 59 let) 28,4 %, u star-
ších listnáčů 41 % a mladších listnáčů 15,4 %.“ (zdroj: Zpráva o ŽP). Převažující hospodářské smrkové lesy
jsou považovány za méně stabilní než lesy přírodě blízké struktury (tj. s rozmanitou věkovou a druhovou
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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?

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

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

 

 

 

 
   

  
  

  
    

 
 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 



skladbou). Nadměrné stavy zvěře poškozují jak vzrostlý les, tak jeho obnovu. Způsob zadávání zakázek pro
činnosti v lesích ve vlastnictví státu je nepřehledný, není veden s preferencí malých a středních živnostníků
v regionu příslušné lesní správy. 

Nejdůležitějším úkolem je postupná a systematická restrukturalizace lesních porostů diferenco-
vaně podle měnících se podmínek přírodního prostředí s cílem zlepšení zdravotního stavu lesních eko-
systémů, jejich mechanické a biologické stability při zachování jejich schopnosti trvale poskytovat
vyrovnané výnosy. S tím souvisí i přiměřené snižování stavů spárkaté zvěře. Nezcizitelnost lesů v majetku
státu v současné výměře (s výjimkou recipročních arondací), ale i zákaz pronájmu lesa za účelem hos-
podaření je nutné vysloveně zakotvit přímo v lesním zákoně. Postavení role správce lesů v majetku státu
posílíme rozšířením počtu přímo řízených lesních závodů (LZ) pracujících ve vlastní režii u LČR, s.p., tak,
aby při každém krajském ředitelství fungoval alespoň jeden.  

Musí být eliminovány negativní dopady tzv. „Dřevěné knihy” – LČR, s.p., 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 živ-
nostníkům tak, aby byla posilována zaměstnanost v příslušném regionu a vyloučeno zneužívání mo-
nopolního postavení velkých dřevozpracujících firem. Opatřeními v LČR zajistíme přednostní zajištění
dodávek dřeva tuzemským dřevozpracujícím podnikům. 

Budeme podporovat realizaci Klíčové akce 17 Národního lesnického programu II. 

Zachováme dosavadní systém dotací a náhrad za újmy nestátním vlastníkům lesů za provedení
nadstandardních požadavků státních orgánů. 

Chceme zajistit zlepšení zdravotního stavu českých lesů.  ČSSD proto 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 pod-
mínkám, tj. upřednostníme výsadbu listnatých a smíšených lesů namísto nestabilních monokultur. Bu-
deme také 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. Vyžadováním důsledné a včasné výchovy a ochrany lesních porostů docílíme sní-
žení rizika i rozsahu jejich napadení biologickými činiteli. V souvislosti s nárůstem využívání biomasy
těžebních zbytků bude třeba toto využití regulovat tak, aby probíhalo diferencovaně podle přírodních
podmínek způsobem nezhoršujícím zdravotní stav lesů.

Je zarážející, že Praha nemá ve svém okolí žádné lesy zvláštního určení s rekreační funkcí. Budeme
proto prosazovat účelové hospodaření v lesích v okolí velkých měst.

5. voda – bude jí příliš, nebo bude chybět?

Zásadní problém: „Vodou z individuálních studní je trvale zásobováno 10,2 % obyvatel; voda z těchto
studní v naprosté většině případů nevyhovuje normě pro pitnou vodu. Vypouštěné znečištění do povrcho-
vých vod se v ukazateli celkový fosfor meziročně zvýšilo o 10,4 % (z 1,0 na 1,2 tis. t). Co je však závažnější,
voda ve studních i v krajině ubývá.“ (zdroj: Zpráva o ŽP) Prioritou ČSSD napříč rezorty je připravit ČR na
klimatické změny.
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16. Měly by se privatizovat lesy ve vlastnictví státu?

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

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



Změna klimatu je provázena intenzivnějšími extrémy počasí, které v ČR přinesou častější povodně
i suchá období. Prevenci i finanční pomoc pro postižené ztěžuje variabilita čili značné místní i časové
odchylky těchto jevů. Velká voda si nevybírá čas ani místo, a škody tak mohou být velké i opakované.
Sociální soudržnost a solidarita je nezbytná. Kalouskova „povodňová daň“, která ukrajuje každému
100 Kč měsíčně bez ohledu na výši jeho příjmu – i kdyby byla skutečně použita pro postižené oblasti –
je však jejich karikaturou. Také úplně opomíjí problém suchých období. Ta lokálně komplikují zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a podvazují udržitelnou – ekonomickou i ekologickou péči o krajinu – hlavně
v lesnictví a zemědělství. Podporujeme proto opatření v prevenci škod a udržení „dobrého stavu“2 vod.
Ochranu vodních toků a zachování vody v krajině považujeme za dobrou veřejnou investici s dlouho-
dobými účinky.  Zranitelnost i síla vodního živlu nás opravňuje k určení a vymáhání tvrdých, ale spra-
vedlivých podmínek vůči všem uživatelům vody. Podpoříme nástroje státní a veřejné správy, která v této
oblasti působí (poplatky, zákazy staveb v záplavových územích atp.).

Využitelnost vod pro obyvatelstvo i ostatní odběratele limituje kvalita. K významným bodovým
zdrojům znečištění patří obce bez kanalizací a čistíren odpadních vod. Proto je tak nutné urychlené do-
budování těchto často velmi drahých prvků infrastruktury.  Trestuhodná liknavost posledních vlád (To-
polánek, Nečas) v nevyužívání evropských finančních fondů  problém komplikuje. Stát, města a obce
musí tento výpadek překlenout jinak, včetně možné účasti provozovatelů veřejných VaK. Navrhujeme
vedle podpory kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích nad 2 000 (ekvivalentních) obyvatel za-
hrnout i projekty menších aglomerací3. Reagovat musíme i na problém dostupnosti a dostatku vody
v území s opakovaným přísuškem.  Pro ČSSD je však zásadní podmínkou, aby výsledné vodné a stočné
nepřekročilo sociálně únosnou mez. Přitom se musí brát v úvahu charakter a hustota osídlení a formy
řešení: klasické systémy (kanalizace, čistírny, připojení na vodárenské soustavy) nebo alternativní (do-
mácí či kořenové čistírny nebo malé lokální vodovody). 

jakost vody v tocích Čr, 2009–2010

ČSSD změní podmínky pro podnikání soukromých provozovatelů vodárenské infrastruktury tak,
aby tito provozovatelé měli infrastrukturu pronajatu na období obvyklé v EU, tj. 12–15 let, nikoliv 25 až
bez omezení, jak je často běžné v ČR. Dále provede takové kroky, aby nedocházelo v tomto odvětví při-
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2) Pojem „dobrý stav“ (good status) vod  je ústředním cílovým principem Sm. 2000/60/EC – o vodním plánování.
3) „Opatření“ je obecnější – v obcích pod 2000 EO se mohou lišit i alternativní od tradiční technologické sestavy kanalizace – technologická
ČOV (hrubé předčištění, biologické čištění popř. N-P stupeň)



rozeného monopolu k neúměrné ziskovosti na straně soukromých provozovatelů, přičemž obvyklou
mírou zisku v EU (například Francie) je cca 5 % ročně, zatímco v ČR je zisk často dvojnásobný na úkor
výše vodného a stočného placeného obyvatelstvem. V neposlední řadě se ČSSD zasadí o důslednou
kontrolu nákladů provozních firem, aby nedocházelo k účelové přefakturaci prostředků za nadhodno-
cené či nepotřebné služby mimo ČR a aby tyto prostředky byly naopak investovány do vodárenské in-
frastruktury v ČR. Stejně tak ČSSD připraví vzorovou smlouvu mezi municipalitami a vodárenskými
svazky na straně jedné a soukromými provozovateli na straně druhé. Její součástí bude povinná výše
vstupní investice provozní společnosti do vodárenské infrastruktury, odpovídající obvyklým standardům
v rámci modelu spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

Za komunistické éry se délka vodních toků melioracemi a úpravami zkrátila o třetinu. Honba za
zorněním půdy z vody často učinila nechtěný přívažek venkovské krajiny.  Je čas pro obrat. Vodu v krajině
musíme uchovat. Proto podporujeme obnovu říčních toků, rybničních soustav a výstavbu rybníků a ma-
lých nádrží s retenční funkcí a investice do bezpečných rozlivů vody v extravilánu. Dluh vůči vodě mají
i města. Dešťovou vodu co nejrychleji odvádí kanály a koryty toků pryč, ačkoliv by se mohla vsakovat
na místě či blízkém okolí, nebo být jinak využita. Obrovské zpevněné plochy, které v létě sálají žárem
a v zimě polykají peníze na odklízení, musí být tam, kde je to možné, doplněny o zasakovací pásy nebo
bezpečný odvod vody umožňující vsakování v příměstských lokalitách. Významnou roli pro akumulaci
vody mají lesy. Proto budeme podporovat hrazení lesních bystřin a další opatření k udržení vody při
lesním hospodaření.

Voda se i v Evropě stává strategickou surovinou. Je třeba znát rizika i příležitosti, které skýtá poloha
ČR na střetu tří evropských rozvodí, chránit naše vodní bohatství, ale nebát se je využít k prospěchu
celé společnosti (pitná voda, udržení biodiverzity vodních i navazujících ekosystémů, závlahy, lesnictví,
zemědělství, průmysl, energetika, vodní doprava, rekreace atp.) 

6. odpady – nestaneme se evropsKou supersKládKou

Zásadní problém: „Nejčastějším způsobem odstraňování odpadů je nadále skládkování, které zaujímalo
96 % z celkového odstraňování odpadů.“ (zdroj: Zpráva o ŽP)

Množství odpadů ukládaných na skládky je neudržitelně vysoké jak z hlediska plýtvání druhotnými
surovinami, tak z hlediska požadavků EU. Vláda vedená ČSSD schválila plán postupného zvyšování míry
recyklace a kompostování komunálního odpadu na 50 % (tedy na současnou úroveň Německa či Ra-
kouska), který ovšem pravicové vlády ignorovaly. Byť s časovým posunem, budeme trvat na splnění
uvedené míry recyklace a vytvoříme pro to podmínky. Za klíčové opatření považujeme lepší recyklační
služby, aby třídění odpadů bylo pro domácnosti snadnější. Za standard považujeme možnost každé
domácnosti třídit biologicky rozložitelný odpad (BRO), ne pouze papír, plasty a sklo. Budeme proto prio-
ritně podporovat systémy svozu tříděného sběru od domu. Kromě toho je třeba provést výběr nejefek-
tivnějších technologií pro zpracování biomasy pro energetické účely s případným využitím dotačních
zdrojů. Nadále je třeba podporovat zpracování BRO na bioplyn a budování kogeneračních jednotek.
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. Není možné zbylý podíl komunálních odpadů po recyklaci
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19. Jaká další protipovodňová opatření považujete za účelná?

20. Považujete za správné zrušit Kalouskovu povodňovou daň? 

21. Má podle vás smysl investovat do malých obcích (pod 2000 EO), tedy nad rámec požadavků EU?

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 vel-
kých přehrad? Proč?



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. Jsme ale proti tomu, aby energetické vy-
užití nevytříděného komunálního odpadu bylo podporováno jako obnovitelný zdroj.

způsoby nakládání s komunálním odpadem v eu [kg.obyv.-1], 2008

Sociální demokraté rozhodně nesouhlasí s dovozem směsného odpadu ze zahraničí, a to ani za
účelem jeho energetického využití. Dovoz odpadů ze zahraničí má především ekonomickou příčinu
spočívající ve vysokém rozdílu cen služeb odstraňování odpadu v různých zemích EU. Z hlediska obec-
ných zásad ochrany životního prostředí  je nejefektivnější odstraňování odpadů co nejblíže místu pů-
vodu (tzv. pravidlo blízkosti, proximity principle). Tato zásada stanoví, že k odstranění odpadu má dojít
co nejblíže místu jeho původu. Přitom se nebere ohled na formální hranice států, ale na vzdálenost mezi
místem původu a místem odstranění odpadu. Novelou odpadového zákona bude možné zavést vedle
poplatku za odstranění odpadu, který bude stanoven podle druhu odpadu, způsobu využití a vzdále-
nosti místa původu odpadu od místa odstranění, též recyklační slevu pro obce, jejichž občané nadprů-
měrně recyklují, a produkují tedy málo odpadků. Tyto obce budou mít nižší sazbu poplatku za
skládkování zbývajícího odpadu v popelnicích. Vedle toho obce budou povinny poplatkově zvýhodnit
(o 50 %) ty občany, kteří prokazatelně poctivě třídí a nevyžadují pro směsný odpad 120litrové popelnice,
ale poloviční. Pro radnice a obecní úřady musí být výhodné pomáhat domácnostem, aby třídit bylo
nejen správné, ale také ekonomicky příznivé. Pro nový zákon o odpadech je nezbytné zavedení pojmu
„druhotná surovina“ spolu s přesnou specifikací jejich fyzikálně-chemických parametrů. Především
chceme, aby využití druhotných surovin mělo přednost před dovozy surovin nebo vstupních materiálů,
získávaných těžbou.  

Víme, že nejlepším lékem je prevence vzniku odpadů. Budeme na domácí i evropské úrovni pro-
sazovat rozšíření legislativy, která po výrobcích (dnes např. auta a elektrozařízení) 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 vý-
robků.
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23. Souhlasíte s tím, aby každý měl možnost třídit bioodpad buď formou pytlového sběru, vlastní hnědé
popelnice, nebo hnědého kontejneru v recyklačních „hnízdech“?

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

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



7. chemicKé látKy – jedy do života nepatří

Zásadní problém: „Další postupné snižování obsahu olova (a dalších rizikových látek) v prostředí je nezbyt-
ným preventivním krokem vzhledem k tomu, že pro dětskou populaci nelze v současnosti stanovit bezpečnou
hladinu olova v krvi.“ (zdroj: Zpráva o ŽP)

Unijní legislativa (REACH) má zajistit lepší ochranu zdraví před rizikovými chemikáliemi ve spo-
třebním zboží a potravinách. ČSSD považuje za hlavní prioritu ochranu zdraví. Zásada důsledné kontroly
na 30 tisíc látek „od kolébky do hrobu” a stejně tak pravidlo substituce, tedy povinného používání bez-
pečné náhrady za rizikové chemikálie, nesmějí zůstat jen na papíře. Autorizace chemikálií, za něž zatím
není náhrada, musí být časově omezená. Podporujeme plné právo spotřebitelů vědět, které rizikové
chemikálie byly použity v nabízeném výrobku. Budeme prosazovat taková řešení, která splní požadavky
na ochranu našeho zdraví při nejnižších možných nákladech pro průmysl a jež bude zároveň podporovat
technologické inovace a modernizaci průmyslu. ČSSD považuje za hlavní prioritu přísné monitorování
nebezpečných chemických látek a prosazení takových opatření, která by eliminovala jejich negativní
vliv na zdraví. Je však nutno provést pečlivou kategorizaci účinků jednotlivých látek podle míry jejich
nebezpečnosti, aby nedocházelo ke zbytečnému přehánění jejich škodlivosti.

8. horizontální ochrana životního prostředí

Zásadní problém: Vláda není schopna zajistit horizontální propojení jednotlivých orgánů státní správy,
což se projevuje v mnohdy nesmiřitelných stanoviscích různých ministerstev, jako je např. ministerstvo
životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu (jindy ministerstvo pro místní rozvoj nebo země-
dělství). Někdy jsou schváleny protichůdné dokumenty, jako je například energetická politika a politika
životního prostředí.

ČSSD prosadí nový zákon o životním prostředí (komplementární právu EU), který shrne a ujednotí
a zejména zjednoduší základní normativní principy horizontální ochrany životního prostředí. Tímto ná-
ročným legislativním úkolem se zároveň naplní všechny rozhodné zásady, které sociální demokracie
zastává a prosazuje, jako je princip udržitelného rozvoje, princip předběžné opatrnosti, postavení
ochrany životního prostředí jako veřejného zájmu (ošetřeného v procesních postupech a rozhodovací
praxi správních činností), princip znečišťovatel platí a reparuje škodu a další. Propojením procesu po-
suzování vlivů na životní prostředí s procesem územního rozhodování a základní agendou integrova-
ného povolení v jediné koncentrované řízení zkrátíme průměrnou délku povolovacího procesu ze
současných 28 měsíců na 14 měsíců. K tomu napomůže i obecné zkrácení povolování v životním pro-
středí o jeden stupeň prostřednictvím zřízení nezávislé složky výkonné moci, Správního tribunálu a jeho
specializovaných regionálních senátů, které ve správních řízeních v oblasti práva životního prostředí
nahradí jak odvolací orgány, tak správní soudy. Jejich rozhodnutí by podléhalo jen kasační stížnosti
k Nejvyššímu správnímu soudu. 

Zasadíme se též o zachování současné úrovně občanských práv v legislativě týkající se životního
prostředí, zároveň však přispějeme k zamezení zneužívání institutu účasti nevládních organizací pod-
nikatelskou konkurencí prostřednictvím zřízení regionálních fondů životního prostředí (agentur) ze zá-
kona. Agentury budou mít aktivní legitimaci zastupovat zájmy životního prostředí v těch správních
a soudních řízeních, kde nelze zejména z důvodů procesních využít individuální účastenství občanských
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iniciativ. Statutárními orgány těchto agentur s právem za agenturu vystupovat budou všechny nevládní
organizace, které se v nich zaregistrují. 

Dále umožníme vymáhání ekologické újmy formou přímé či náhradní naturální restituce ve spor-
ném řízení. Při náhradním opatření se zaměříme na odstraňování starých ekologických zátěží. Napo-
můžeme tak řešení problému, kde vzít prostředky na likvidaci škod na životní prostředí, u nichž neznáme
původce nebo kde je původce insolventní.

Díky koordinaci státních institucí ustanovením závazných pravidel usnesením vlády, případně
úpravou legislativy, dovedeme lépe než klasickou osvětou vyvolat poptávku po ekologicky šetrných
výrobcích, výrobcích s delší životností, popř. opakovatelně použitelných výrobcích, nebo směrovat
výběr dodavatelů, kteří oplývají certifikátem o ekologickém řízení svého podniku (ISO 14000, EMAS).
Státní nákupy vždy byly důležitým nástrojem sociálnědemokratické (Keynesiánské) politiky. Stát a ve-
řejná správa obecně jako spotřebitelé také mohou lépe nastavit a kontrolovat produktová kritéria – ze-
jména eliminaci nebezpečných látek – a zveřejňovat vybrané kvalitní výrobky jako doporučené i pro
další spotřebitele. Státní a veřejná správa tak svou poptávkou vyvolají zvýšený zájem o produkci výrobků
udržitelné spotřeby, což by se mělo pozitivně projevit i na cenovém vývoji. Spotřeba je dána zákonem
poptávky. Pokud cena takovýchto výrobků díky zvýšené poptávce klesá, jejich spotřeba vzroste. Budeme
také zvyšovat třídění státní správou produkovaných odpadů a údaje o plnění tohoto závazku zveřej-
ňovat na internetu.

Nový zákon o životním prostředí by také mohl sjednotit poplatkovou agendu. Poplatky za zne-
čištění jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda či půda) jsou v naší zemi jedny z nejnižších
na paritu kupní síly ze všech států OECD. ČSSD prosadí navýšení poplatků za znečištění životního pro-
středí tak, aby zejména průmyslové podniky působící v ČR (stejně jako zemědělští výrobci) nesly odpo-
vídající 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. 

Dalším klíčovým zdrojem pro financování opatření ke zlepšení stavu životního prostředí je dobré
čerpání fondů EU v oblasti životního prostředí a dojednání dostatečných prostředků z fondů EU na ob-
last ochrany životního prostředí v letech 2014–2020.  V období čerpání fondů EU 2007-2013, vzhledem
k nekompetentnímu řízení fondů EU pro životní prostředí ve výši 140 miliard Kč, bude vracena značná
část z těchto prostředků. V současné době je již téměř rok zastaveno proplácení těchto zdrojů z rozpočtu
EU. ČSSD opakovaně upozorňuje na špatné čerpání evropských peněz a také navrhuje řešení a nápravu.
Byť tyto návrhy nejsou reflektovány, budeme ve svém úsilí zabránit ztrátám těchto klíčových finančních
zdrojů nadále pokračovat. ČSSD dělá jako opoziční politická strana maximum pro to, aby při vyjednávání
o budoucím finančním období EU v letech 2014–2020 připadlo na oblast životního prostředí co nejvíce
prostředků, a to na oblasti, jako jsou snížení dopadů změny klimatu, čištění odpadních vod, ochrana
ovzduší, nakládání s odpady či ochrana přírody a krajiny. Budeme usilovat o zachování minimálně sou-
časného poměru 18,5 % objemu prostředků na ochranu životního prostředí z celkové alokace pro Čes-
kou republiku. Bez těchto klíčových zdrojů by měla kvalita ochrany životního prostředí v ČR jednoznačně
sestupnou úroveň.

Zasadíme se o to, aby se trestní odpovědnost právnických osob vztahovala i na trestné činy v ob-
lasti ochrany životního prostředí. 
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namísto závěru:

„Udržitelnost pro nás není jen předpokladem růstu či rozvoje, vyjadřuje i naší víru a naději. Víru v to, že život
na této planetě v kontradikci s nihilistickými pravicovými neidejemi má hlubší význam a smysl. Naději v to,
že lidská společnost, kterou se snažíme svou politikou ovlivňovat, je s to tento smysl nejen poznat, ale i na-
plnit. Prosazováním principů udržitelnosti ve svých důsledcích hájíme udržitelnost života, jeho etickou náplň
a jeho humanistický smysl.“ (Dlouhodobý program ČSSD)

sestavili jsme pro vás 31 rozhodujících otázek k 8 klíčovým oblastem, které považujeme za zá-
sadní z hlediska přežití naší společnosti a jejího dalšího udržitelného rozvoje. zapojte se do ve-
řejné debaty nejen k těmto otázkám i vy a pošlete nám vaše podněty, návrhy a připomínky.

* * *

Tento dokument je otevřeným návrhem. Velmi oceníme vaše odpovědi na položené otázky 
i jakékoliv další komentáře. Na podzim tohoto roku dokument na základě připomínek dopracujeme do
konečné podoby.

zapojte se do veřejné debaty i vy a pošlete nám vaše podněty, 
návrhy a připomínky. 

Vaše připomínky posílejte do 31. května 2012 na adresu (na obálku uveďte heslo „Program podle vás“):
PhDr. Oto Novotný
Politicko-analytická sekce ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
Hybernská 7
110 00 Praha 1

Vaše poznámky a návrhy můžete zaslat také na e-mail: programpodlevas@socdem.cz.

Zapojit se do diskuse můžete také na webu www.programpodlevas.cz.
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31. Prosíme o jednoduchou komparaci parlamentních stran – sestavte jejich pořadí od strany, jejíž ekolo-
gickou politiku a program považujete za nejvíce reálný a veřejně prospěšný, až po stranu, která z hle-
diska programu udržitelného rozvoje i reálné ekologické politiky se vám jeví jako nejméně
důvěryhodná.


