
 Ochránci přírody 
hodnotili volební pro-
gramy stran. Nejhůře 
dopadli ANO, ODS 
a Svobodní.
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Nejdestruktivnějším pro-
gramem z hlediska ochrany 
životního prostředí je podle 
ekologů návrh hnutí ANO. 
„Hnutí podrývá většinu 
ekologických řešení ve svém 
programu návrhem na zruše-
ní samostatného ministerstva 
životního prostředí. To by 
ohrozilo zejména ochranu 
přírody a krajiny,“ kritizovali 
předvolební program hnutí 
ANO ředitel Hnutí Duha Jiří 
Koželouh a ředitel Zeleného 
kruhu Daniel Vondrouš.

Ministerstvo životního 
prostředí nyní ovládá právě 
hnutí ANO s ministrem 
Richardem Brabcem, který 
nápad sloučení svého rezortu 
s ministerstvem zeměděl-
ství obhajuje. Prý by se tak 
vyřešily konfl ikty, které 
mezi sebou obě ministerstva 
mají. „Samozřejmě to bude 
znamenat osvíceného společ-
ného ministra,“ řekl Brabec. 
Podle Koželouha dosáhl 
Brabec za poslední čtyři roky 
z pohledu ekologů několika 
úspěchů, v jiných oblastech 
však nynější vláda selhala. 
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NĚMECKÝ PREZIDENT Frank-Walter Steinmeier přijel na první ofi ciální návštěvu Prahy po svém 

březnovém nástupu do funkce. Prezident Miloš Zeman po jednání znovu odmítl přijímání migrantů 

do Česka. Vyzval naopak k pomoci v zemích, odkud uprchlíci přicházejí. O pomoci v zemích původu 

mluvil i Steinmeier. Zároveň ale žádal, aby evropské země respektovaly rozhodnutí Evropského 

soudního dvora. Prezidenti se neshodli také v otázce protiruských sankcí EU. Oba státníci na dru-

hou stranu chválili česko-německé vztahy, podle nich se daří překonávat temné kapitoly minulosti.

PREZIDENTI SE PŘELI O MIGRANTECH
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Sněmovna schválila 
doporučení k únikům
Sedm změn zákonů, které 
navrhla vyšetřovací komise 
k zamezení úniků údajů 
z trestních spisů, včera pod-
pořila sněmovna. Kabinet 
se doporučeními poslanců 
může řídit, ale nemusí. 
Směřují spíše už k vládě, 
která vznikne po říjnových 
parlamentních volbách. 
Dokument například dopo-
ručuje, aby všechny orgány 
činné v trestním řízení 
navíc musely zaznamenávat 
a zakládat do spisů veškeré 
kontakty s médii.

Sobotka pochválil Ťoka 
za čerpání dotací
Ministerstvu dopravy se 
podařilo zlepšit čerpání 
evropských dotací a výraz-
ně pokročilo v přípravě klí-
čových dopravních staveb. 
Naopak nezačala stavba 
žádné strategické silnice, 
pro kterou se zrychleně 
podařilo získat posudek 
dopadu na životní pro-
středí (EIA). Po včerejším 
bilančním jednání s minist-
rem dopravy Danem Ťokem 
(za ANO) to řekl premiér 
Bohuslav Sobotka (ČSSD). 
/čtk/

Krátce

„Největším úspěchem pana 
Brabce je prosazení novely 
o ochraně přírody a krajiny, 
což znamená lepší pravidla 
pro národní parky. Pozitivně 
také hodnotíme, že prosazo-
val zachování limitů těžby 
uhlí,“ řekl Koželouh. „Na dru-
hé straně podkopal cíle pro 
odpadové hospodářství, 
což komplikuje zvyšování 
recyklace,“ dodal šéf Hnutí 
Duha, který také kritizoval 
ministra, že nepředložil 
antifosilní zákon. Za nejhorší 
selhání považují ochránci 
novelu stavebního zákona, 
která znemožnila občanským 
spolkům účastnit se územ-
ních a stavebních řízení.

Nejkonkrétnější program 
ve vztahu k životnímu 
prostředí má podle ekologů 
Strana zelených a TOP 09, 
která nedávno spojila síly 
s Martinem Bursíkem a jeho 
stranou LES. Dobrý ekolo-
gický program mají podle 
ochránců i Piráti. „Naopak 
cíle ODS a Strany svobod-
ných občanů nejvíce zhoršují 
životní prostředí a oslabují 
ochranu přírody,“ domnívají 
se ekologové.
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