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Analýza volebních programů stran, které měly v posledních
průzkumech agentur SANEP a STEM nad 3%, podle shody s cíli
programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika
Stručná přehledová tabulka postoje stran
Arnika:

ČSSD

ODS

Míra shody a cíli Arniky
KSČM
TOP 09
SPOZ KDU-ČSL

ANO

SZ

podporuje prevenci vzniku odpadu
podporuje recyklaci
žádá zastavit projekty dalších spaloven
podporuje účasti veřejnosti při rozhodování
podporuje obnovitelné zdroje energie
podporuje platby dle skutečné produkce odpadu
žádá omezení a důslednou kontrolu některých
toxických látek (dioxiny, bisfenol)

Suverenita Blok Jany Bobošíkové/Hlavu vzhůru, Česká pirátská strana a Úsvit přímé demokracie zmíněné otázky neřeší.
PROGRAM SE SHODUJE
PROGRAM SE NESHODUJE
POSTOJ NEJASNÝ/NEŘEŠÍ

Konkrétní citace z předvolebních programů politických stran:
ČSSD









Naše krajina se nesmí stát super skládkou ani super spalovnou. Podpoříme programy prevence vzniku odpadů,
jejich nového využití a recyklace. Vytvoříme systém pobídek a poplatků, které podpoří vývoj v tomto směru.
Výrazně podpoříme separaci odpadů, včetně odpadu biologického.
Odmítáme dovoz odpadu ze zahraničí, a to i pod záminkou, že se jedná o energetický zdroj.
Předložíme novou strategii zacházení s odpady na období 2015 až 2025 a její principy podpoříme zákonnou
úpravou.
Snížíme pomocí kombinace dotačních programů spotřebu uhlí v domovních kotlích a topeništích.
Budeme řešit situaci českého teplárenství, provedení jeho celkové rekonstrukce a ekologizace.
Zajistíme pomocí legislativních a ekonomických nástrojů přednostní využití uhlí v teplárenství
a elektroenergetice na území ČR.

ODS


V oblasti nakládání s odpady budeme usilovat o to, aby Česká republika sledovala poslední odborné trendy a
místo budování rozšiřujících se skládek vsadila spíše na energetické využití odpadů. Co můžeme, zrecyklujme, co

nemůžeme, přetavme v energii a teplo. Ušetříme primární zdroje energie a zbavíme se odpadu bez zamoření
krajiny skládkami.
KSČM




Zahájení systémových zmen ve zpusobu nakládání s odpady, predevším s jejich trídením a recyklací, rozvíjení
prumyslu zpracování odpadu. Dodržování zákazu dovozu odpadu ze zahranicí k uskladnení a likvidaci v
CR.Podporu energetické nezávislosti CR, a to dalším využíváním jaderné energetiky, ekonomicky rozumným
využíváním obnovitelných zdroju energie a postupným snižováním spotreby uhlí v teplárenství a energetice.
Udržení práva obcanu být informován o ekologických dopadech hospodárských cinností a staveb a práva
úcastnit se spolurozhodování o životním prostredí.

TOP 09



zvýšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného ovzduší na zdravotní stav s cílem omezit používání
nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích
zvýšit podíl recyklace v celém systému nakládání s odpady

SPOZ




Připravíme aktuální verzi Státní energetické koncepce. Budou specifikovány předpoklady vývoje energetického
hospodářství České republiky v závislosti na vývoji ve světě, aby bylo docíleno zajištění vyváženého, bezpečného
a konkurenceschopného vývoje energetického hospodářství.
budeme plně prosazovat účast veřejnosti na rozhodování o ochraně životního prostředí.
Občanů i podniků se stále více dotýká i zvyšování cen za likvidaci odpadů. Místo skokového několikanásobného
zdražení poplatků za odpad pro občany i firmy v příštích několika letech nabízíme realizaci dlouhodobého
programu nakládání s odpady. Ta povede Českou republiku na moderní cestu šetrného nakládání se všemi zdroji
včetně druhotných surovin.

KDU-ČSL






Energetickou koncepci založenou na stabilitě jaderné energie a ekonomickém využití obnovitelných zdrojů.
Strategii nakládání s odpady, kde budeme klást důraz na omezení tvorby odpadů a jejich využití. Vytvoříme
podmínky pro omezování skládkování komunálních odpadů.
Energetický mix je nutnou podmínkou stabilní situace v energetice pro další období. Prosadíme moderní
energetickou koncepci státu umožňující řešení zásadních rozhodnutí o nezbytné těžbě energetického uhlí,
udržení a případném rozvoji jaderné energetiky, teplárenství a o využívání alternativních a obnovitelných zdrojů
energie a odpadů.
Umožníme přísně kontrolovaný rozvoj obnovitelných a druhotných zdrojů energie s moderními technologiemi,
jejichž výroba v našich podmínkách by mohla zaměstnat tuzemské výrobce. Důraz klademe na využití
komunálního odpadu. Nepodpoříme zvyšování podílu pěstování energetických surovin na půdě, která by mohla
sloužit k výrobě potravin.

ANO





Zajistíme schválení Státní energetické koncepce napříč politickým spektrem, aby nedocházelo k zásadním
změnám koncepce při změně vládní garnitury.
Podpoříme efektivnější využívání odpadů, značné rezervy vidíme především v reálné dostupnosti kontejnerů na
tříděný odpad a v absenci kontejnerů na kovový a kompostovatelný odpad, preferujeme ekologicky šetrný,
energeticky využitelný způsob likvidace vytříděného komunálního odpadu prostřednictvím vysokoteplotního
spalování a bezemisní plazmové gasifikace.
Chceme změnit postavení podnikatelů a investorů v procesech EIA, které se musí stát vůči správním úřadům
zcela rovnoprávným, zejména zavedením dosud neexistující možnosti použití standardních opravných
prostředků jako jejich obrany před nesprávným úředním postupem.

SZ
 Na základě principu předběžné opatrnosti omezíme nebo zakážeme používání nejrozšířenějších endokrinních
disruptorů (ftaláty, bisfenol A/S, parabeny atd.)
 Podpoříme třídění odpadu a jeho další využití. Odmítáme výstavbu čtrnácti nových spaloven, jak ji navrhlo
Chalupovo ministerstvo životního prostředí. Dotační zdroje z EU i státního rozpočtu investujeme do předcházení
vzniku odpadu, do systému sběru a na druhotné využití.
 Postupně omezíme paušální poplatky za odpad, výši poplatků navážeme na množství nevytříděného odpadu
každé domácnosti. Čím více občané vytřídí, tím méně zaplatí.
Suverenita Blok Jany Bobošíkové/Hlavu vzhůru - program jako celek vůbec neřeší oblast životního prostředí.
Česká pirátská strana - program jako celek vůbec neřeší oblast životního prostředí.
Úsvit přímé demokracie - program jako celek vůbec neřeší oblast životního prostředí.

