
POLICY PAPER  | říjen 2016 

 

 

 

 

 

Krajské volby 
a programy 2016 

 

 

 

 

 

 

POLICY PAPER | říjen 2016 



POLICY PAPER  | říjen 2016 

 

 

Vypadá to, že letošní volby do krajských 

zastupitelstev budou oproti těm 

předcházejícím značně odlišné. Zatímco ve 

všech předchozích letech krajské volby 

vyhrála strana, která v době voleb byla na 

celostátní úrovni v opozici (2000 a 2004 – 

ODS, 2008 a 2012 – ČSSD) vždy poměrně 

jednoznačně, letos průzkumy naznačují, že 

bude vše jinak.  

 

Na základě průzkumu lze tvrdit, že největší 

šanci na úspěch v jednotlivých krajích mají 

dvě největší vládní strany – ČSSD a ANO. To 

je jistě zapříčiněno několika jevy, například 

absencí výraznějších neshod ve vládě, 

navyšováním důchodů i platů či celkově 

zlepšeným stavem ekonomiky. Díky tomu je 

vláda nejen velmi dobře vnímána jako celek 

(věří ji 39 % občanů, což je sice jedna z nejnižší 

míry důvěry za dobu jejího fungování, stále je 

to však výrazně lepší, než jaká byla důvěra ve 

vládu premiéra Nečase před krajskými 

volbami v roce 2012), ale oblibě se těší také 

jednotliví ministři. 

 

Kombinací těchto faktorů tak může být 

v těchto volbách popřena dosud platná 

zásada, že jsou vládní strany během krajských 

voleb za své kroky voliči potrestány. To není 

pro opoziční strany dobrá zpráva, zejména 

s ohledem na to, že za rok se budou konat 

nejdůležitější volby v ČR, do Poslanecké 

sněmovny. Opozice zřejmě není momentálně 

schopna zburcovat voliče a využít své role 

kritika a hlídače vládní koalice, ovšem reálný 

stav ukáží až samotné volební výsledky. 

 

Je to trochu paradoxní, protože pokud se 

podíváme na jednotlivé programy, pak ty jsou  

                                                      
1 Všechny tabulky jsou dílem autora. 

 

 

prakticky stejné, jako v předcházejících 

volbách, jako by se za čtyři roky nic nezměnilo. 

Strany bez ohledu na kraj či ideologii chtějí 

všechny budovat dálnice, silnice či železnice, 

chtějí podporovat technické vzdělávaní, 

propojit střední školy technického rázu 

s firmami a odmítají privatizovat krajská 

zdravotnická zařízení. Kromě toho hodlají 

bojovat s případnou imigrací, suchem, 

povodněmi či s nedostatkem turistů v kraji1. 

 

Do přehledů jednotlivých krajů jsou zahrnuty 

vládní ANO, ČSSD, KDU-ČSL (případně jejich 

koalice), TOP 09, ODS, KSČM a další 

relevantní regionální strany. Vzhledem k 

velkému počtu subjektů však ne všechny. 

 

Tabulky programových shod byly 

vypracovány primárně na základě 

předvolebních programů jednotlivých stran, 

ale také na základě debat zástupců stran na 

Blesk.cz či v rámci debat v České televizi1. 

 

Středočeský kraj 
Stejně, jako v roce 2012, i letos byly hlavní 

témata volebních programů prakticky stejné. 

Strany slibují lepší propojení s Prahou, 

rychlejší dostavbu důležitých dopravních uzlů 

a tím nejen zlepšení dopravní plynulosti, ale 

také lepší životní prostředí či dostavby 

železničních koridorů. Ani ve zdravotnictví 

nedošlo k výraznějším změnám a většina 

stran opět odmítla privatizaci krajských 

nemocnic. Stejně tak by strany rády podpořily 

lékařský personál ať již formou podpory 

ubytování či přímo finančním ohodnocením.  

 

Policy Paper – Jakub Konrád, říjen 2016 

 

Krajské volby 
a programy 2016 
 

http://www.sanep.cz/pruzkumy/sanep-krajske-volebni-preference-cervenec-2016-komplet-publikovano-16-8-2016/
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Odlišný názor však již strany mají na 

dosavadní „taháky“ kraje, kterými jsou 

podpora rodin s dětmi. Kromě ČSSD a KSČM, 

které momentálně tvoří krajskou vládní 

koalici, zbylé strany odmítly dotovat dopravu 

žáků do škol zdarma. Stejně tak by tyto strany 

nepokračovaly v projektu „Výbava pro 

prvňáčky“. 

 

V ostatních oblastech sociální politiky či 

bezpečnosti se však již strany napříč spektrem 

shodují. Chtějí se zaměřit zejména na pomoc 

seniorům, pro které by chtěly vystavět nejen 

nové a moderní léčebny pro dlouhodobě 

nemocné, strany by také rády zajistily terénní 

služby, které by se o nemocné seniory staraly 

přímo v místě jejich bydliště. 

 

I vzhledem k minulosti kraje a zejména 

korupčním kauzám je pak kladen poměrně 

velký důraz na efektivní a transparentní řízení 

kraje, v čemž se strany shodují. Jako 

nedostatečná je zřejmě v současné době i 

koordinace složek integrovaného 

záchranného systému, jelikož i v tomto 

případě chtějí všechny strany beze zbytku 

pracovat nejen na lepším propojení hasičů, 

policistů a záchranky, chtějí však i lepší 

informační servis z hlediska IZS pro obce. 

 

Programové shody stran ve Středočeském kraji 

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM ODS 
KDU-
ČSL 

STAN 
TOP 
09 

Doprava 

Dostavba dálnic, 
pražského okruhu a 
napojení 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Opravy silnic II. a III. 
třídy 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Doprava žáků a 
seniorů zdarma 

Ne Ano Ano Ne - Ne Ne 

Podpora 
mezinárodního letiště 
v kraji 

- - Ano - Ne Ano Ano 

Zdravotnictví 

Proti privatizaci 
krajských nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora doktorů a 
sester 

Ano Ano Ano Ano - Ano Ano 

Investice do vybavení 
krajských nemocnic 

Ano Ano Ano - Ano Ne Ano 

Školství 

Pokračování v projektu 
výbava pro prvňáčky 

Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ne 

Vznik Středočeské 
univerzity 

Ano Ne Ne Ne - Ne Ne 

Podpora technického 
školství 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Spolupráce škol s 
firmami 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Sociální 
politika 

Účast v programu 
bezplatných obědů 

Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne 

Podpora neziskových 
organizací pracující v 
sociálních službách 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zavedení rodinných a 
senior pasů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Terénní služby pro 
seniory 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Bezpečnost 

ochrana před 
imigranty 

Ano Ano Ano - Ano Ano - 

Posílení složek IZS Ano - Ano Ano Ano Ano Ano 
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Hospodaření 

Efektivní a 
hospodárné řízení 
kraje 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Transparentní systém 
veřejných zakázek 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 

 

Jihočeský kraj 
Ani v Jihočeském kraji se od roku 2012 

nejpalčivější témata prakticky nezměnila. 

Stále dominuje dostavba dálnice D3 a D4 a 

dotažení dálnice až k hranicím s Rakouskem. 

Stejně tak se strany shodují i na dalších 

krajských specifikách, jako je například 

dostavba Jaderné elektrárny Temelín či 

ochrana Šumavy a její využití pro turistický 

ruch.  

 

Poměrně zajímavá je však absence některých 

relativně zásadních témat v programech 

jednotlivých stran. Stejně, jako tomu bylo 

v případě kraje Středočeského, i v kraji 

Jihočeském měly prakticky všechny 

relevantní strany vlastní krajské programy 

(což v dalších krajích u některých stran chybí). 

O celé řadě témat se z nich však voliči  

 

 

 

 

 

nedočetli a tato „bílá místa“ byla doplněna 

buď v rámci předvolebních debat či vůbec. 

 

Poměrně překvapivě tak například u většiny 

stran chyběla tématika bezpečnosti, ačkoliv se 

jedná o příhraniční kraj sousedící 

s Rakouskem a celkově je v kraji téma 

imigrace poměrně silné. Svou roli hraje 

zřejmě i fakt, že lídr jednoho 

z protiislámských hnutí, Martin Konvička, 

v Jihočeském kraji působí a kandiduje. Přesto 

se o případném budování uprchlických táborů 

či přístupu k imigraci obecně, strany 

nezmiňují. 

Stejně tak je poměrně opomenut turistický 

ruch, ačkoliv je Jihočeský kraj jedním 

z turisticky nejnavštěvovanějších. Jen pár 

stran se tak například vyjádřilo k otázce 

budoucnosti otáčivého hlediště v Českém 

Krumlově a jen dvě se dotkly případného 

zápisu třeboňských rybníků na seznam 

Světového dědictví UNESCO. 

 
Programové shody stran v Jihočeském kraji 

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM ODS 
TOP 
09 

Jihočeši 
KDU-
ČSL 

Doprava 

vybudovat dálnici D3 
po celém kraji 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

dostavba D4 Ano Ano Ano - Ano Ano Ano 
Stavba obchvatů Ano Ano Ano - - - Ano 

Bezplatné obchvaty Ano - - - - - - 

MHD zdarma pro děti 
a seniory 

Ano Ano - - - - Ano 

Výstavba cyklostezek - Ano - - - Ano - 

Zdravotnictví 

Zvýšení odměn pro 
zdravotní personál 

Ano Ano Ano - Ano - - 

Více lůžek následné 
péče 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Proti privatizaci 
nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Sociální péče 

Výstavba LDN Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Zavedení senior pasu Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Podpora seniorských 
klubů 

Ano Ano Ano Ano - - - 

Bezpečnost 

Podpora IZS Ano Ano - - - - - 
Podpora 
dobrovolných hasičů 

Ano Ano - - - - - 

Proti imigrantům Ano Ano Ano Ano - - - 
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Proti budování 
uprchlických táborů 

- - - Ano - - - 

Školství 

Zachování základních 
škol v malých obcích 

Ano - - - Ano Ano Ano 

Spojení škol s 
podniky, podpora 
učňovského 
vzdělávání 

Ano Ano Ano Ano - Ano Ano 

Turistika 

Šumava pro lidi Ano - - - Ano Ano Ano 
Zachování otáčivého 
hlediště 

Ano - - Ano Ano - Ano 

Zápis rybníků na 
Třeboňsku do 
UNESCO 

- - - - - Ne Ano 

 

 

Plzeňský kraj 
Plzeňský kraj je jeden z mála, ve kterém je 

v celém úseku dokončena dálnice, která nejen 

spojuje významná města s Prahou, ale 

dokonce propojuje kraj se sousedním 

Německem. I přesto je i v tomto kraji téma 

dopravy poměrně ožehavé, jelikož chybí 

některé významné obchvaty měst a silnice II. 

a III. třídy jsou ve špatném technickém stavu. 

I proto je téma dopravy ve všech dostupných 

programech politických stran poměrně 

detailně vypracováno. Strany se také shodují 

na nejpalčivějších problémech a nabízejí 

prakticky totožná řešení současné situace.  

 

Nejinak je tomu i v případě problematiky 

školství či zdravotnictví. Do budoucna se 

strany zavazují neprivatizovat zdravotnická 

zařízení v majetku kraje či naopak chtějí  

 

 

 

 

pomoci školám v komunikaci s firmami a 

jejich propojením pozvednout zejména 

učňovské a technické obory. 

 

Trochu překvapivě by pak ne všechny 

kandidující subjekty vstoupily do projektu 

bezplatných obědů pro děti z chudých rodin. 

Zejména překvapující je to u KSČM, u které by 

se podpora podobných sociálních programů 

očekávala.  

 

Stejně tak překvapí absence problematiky 

hlubinného uložiště jaderného odpadu na 

území kraje. Ačkoliv byl tento problém vybrán 

do debaty České televize jako jeden 

z nejpalčivějších, jen některé strany se jím ve 

svých programech zabývají. Je pak otázka, zda 

je případné uložiště skutečně bráno, jako 

problém celého kraje či jen jako problém 

vybraných obcí. 

Programové shody stran v Plzeňském kraji 

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM ODS 
KDU-
ČSL 

STAN 
TOP 
09 

Doprava 

Dokončení obchvatu 
Plzně, obchvaty 
ostatních měst 

Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano 

Opravy silnic II. a III. 
Třídy 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Doprava žáků zdarma Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne 

Lepší integrovaný 
dopravní systém 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zdravotnictví 

Proti privatizaci 
krajských nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora lékařů a sester Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne 
Investice do vybavení 
krajských nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne 

Školství 
Podpora technického 
školství 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
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Spolupráce škol s 
firmami 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Sociální 
politika 

Terénní služby pro 
seniory 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zavedení rodinných a 
senior pasů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Účast v programu 
bezplatných obědů 

Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano 

Podpora neziskových 
organizací pracující v 
sociálních službách 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Bezpečnost 
Posílení složek IZS, 
podpora dobrovolných 
hasičů 

Ano Ano Ano - Ano Ano - 

Životní 
prostředí 

Zadržení vody v přírodě Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Ochrana před 
povodněmi 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Proti hlubinnému 
úložišti jaderného 
odpadu 

- - - - Ano Ano Ano 

 

 

Karlovarský kraj 
V Karlovarském kraji je dlouhodobým 

tématem dostavba dálnice D6, která by po 

dokončení měla propojit Prahu, Karlovy Vary, 

Sokolov, Cheb a Německo. V současné době je 

vybudována část spojující Cheb s Karlovými 

Vary, ovšem chybí klíčové napojení na Prahu i 

na Německo. V roce 2015 byl uveden do 

provozu zhruba čtyřkilometrový úsek 

Lubenec – Bošov, ovšem v současné době se 

na další výstavbě nijak nepracuje. 

 

I proto je téma dostavby této pro kraj klíčové 

komunikace, od které si strany slibují nárůst 

počtu turistů i zamezení odlivu lidí z regionu, 

pro většinu stran prioritní. V drtivé většině 

případů pak strany slibují nejen dohled nad 

dostavbou, ale zejména její urychlení, jelikož 

současný plán dokončení všech úseků je až 

v roce 2030.  

 

V čem se však strany neshodnou, je ochota 

alespoň částečného proplácení dálniční 

známky na dosud vybudovaných úsecích.  

 

 

 

 

V tomto směru je kritizována zejména nyní 

vládnoucí ČSSD, která nezažádala  

 

Ministerstvo dopravy o zařazení úseků dosud 

vybudovaných částí dálnice do výjimek, na 

kterých by nebyla povinná dálniční známka. 

 

V ostatních částech programů však již panuje 

relativní shoda napříč všemi stranami. Ty 

chtějí zejména rozvíjet turistický ruch a to 

nejen dalším rozvojem a lepším využití letiště 

Karlovy Vary, ale zejména rozvojem služeb, 

vytvořením balneologického ústavu či snahou 

zapsat lázeňský trojúhelník (Karlovy Vary, 

Mariánské lázně, Konstantinovy lázně) na 

seznam UNESCO. 

 

Stejně tak by strany chtěly pomoci školám 

v propojení s firmami, či by chtěly v kraji 

veřejnou vysokou školu, která zde (v jako 

jediném kraji v republice) dosud chybí. Právě 

absence veřejné vysoké školy má dle zástupců 

stran za následek odchod mladých z regionu, 

relativně vysokou nezaměstnanost a nejnižší 

průměrné platy v republice. Navíc zabraňuje 

dalšímu rozvoje služeb právě v oblasti 

cestovního ruchu a lázeňství. 

 

Programové shody stran v Karlovarském kraji 

OBLAST TÉMATA SPD+SPO ČSSD ODS STAN ANO KSČM SZ 

Doprava 
dostavba D6 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Proplácení (částečné) 
dálniční známky 

Ano Ne Ne - Ano - - 
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Bezpečnost 

podpora neziskových 
organizací začleňující 
menšiny 

Ne - Ne Ano Ano - Ano 

Proti ekonomickým 
imigrantům 

Ano Ano Ano Ano Ano - - 

Podpora a rozvoj IZS Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zaměstnanost 

Podpora malých a 
středních podniků 

- Ano - Ano - Ano Ano 

Průmyslové  parky Ne Ano - - Ano     

mobilita za prací Ano Ano - Ano Ano   Ne 

Školství 
Propojení škol s firmami Ano Ano Ano Ano Ano Ano - 
Veřejná vysoká škola Ne Ano - Ano Ano Ano - 

Zdravotnictví 

Centrální nákup - - - Ano Ano - - 

Dlouhodobá koncepce Ano Ano - Ano Ano - - 

Proti privatizaci 
nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Turistický 
ruch 

zápis lázeňského 
trojúhelníku na seznam 
UNESCO 

Ano - Ano - Ano Ano Ano 

Rozvoj letiště Karlovy 
Vary 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Vytvoření 
balneologického ústavu 

- Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 

 

Ústecký kraj 
Ani strany v Ústeckém kraji v letošních 

volbách nepřišly oproti předcházejícím 

volbám s novými tématy. I zde je stále kladen 

důraz zejména na dostavby dálnic (D8 a D7) a 

páteřních komunikací. Stejně tak se zde stále 

objevuje větší důraz na ochranu životního 

prostředí či řešení problematiky sociální 

situace. Ta byla navíc v letošních programech 

často spojena s otázkou bezpečnosti či 

imigrantů. 

 

Samozřejmě nechybí ani témata reflektovaná 

ve zbytku krajů. Strany chtějí větší propojení 

středních škol s firmami, čímž chtějí rozvíjet 

zejména učňovské a technické vzdělávání. 

Stejně tak se chtějí zaměřit na rozvoj 

nemocnic, ve kterých i za pomoci finančního 

zvýhodnění chtějí udržet zdravotnický  

 

 

 

 

 

personál. Zároveň strany bez výjimky odmítají 

privatizaci krajských zdravotnických zařízení. 

Rozdílné postoje jsou tak v čistě regionálních 

problémech. Některé strany jsou například 

proti prolomení dosavadních těžebních 

limitů, které odsouhlasila vláda. Například 

komunisté by se však rozšíření těžby 

nebránili. Jsou navíc ochotni o této 

problematice vypsat krajské referendum, což 

však odmítají zástupci ODS, TOP 09 a 

Starostů.  

 

Neshody se najdou také v sociální oblasti, kdy 

zejména pravicové strany jsou proti účasti 

v programu bezplatných obědů pro žáky 

z nejchudších rodin, či proti plošnému 

proplácení dopravy žákům a seniorům. 

Částečná shoda panuje jen v případě podpory 

neziskovým organizacím integrující menšiny, 

kterou část stran odmítá, část na ní (možná 

raději) neodpověděla. 

 
Programové shody stran v Ústeckém kraji 

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM ODS 
TOP 
09 

Pro!Kraj STAN 

Doprava 
Dostavba D8 a D7, 
výstavba obchvatů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
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Výstavba jezů na 
Labi 

Ano Ano Ano Ne Ne - - 

Doprava žáků a 
seniorů zdarma 

- Ano - Ne Ne Ne Ano 

Zdravotnictví 

Proti privatizaci 
krajských nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora doktorů a 
sester 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano - 

Investice do 
vybavení krajských 
nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano - Ano 

Školství 

Podpora 
technického 
školství 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Spolupráce škol s 
firmami 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Sociální 
politika 

Zavedení 
rodinných a senior 
pasů 

Ano Ano Ano - Ano Ano Ano 

Terénní služby pro 
seniory 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Dotace pro 
neziskové 
organizace 
integrující menšiny 

- - Ne Ne - Ne - 

Účast v programu 
bezplatných obědů 

- Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Životní 
prostředí 

Další prolomení 
těžebních limitů 

Ne Ne Ano Ne - Ne - 

referendum o 
prolomení limitů 

- Ano Ano Ne Ne - Ne 

Vytvoření CHKO 
Východní Krušné 
hory 

Ano Ano Ano - Ano Ano Ano 

 

 

Liberecký kraj 
Současný hejtman Libereckého kraje Martin 

Půta byl během svého funkčního období 

obviněn z korupce. Toto obvinění ho mimo 

jiné stálo místo předsedy hnutí Starostové a 

nezávislí, odmítl však odstoupit z pozice 

hejtmana. Ani ostatní strany ho k tomu 

výrazně nevyzývaly a dokonce ani ve 

volebních programech či v rámci kampaně se 

toto téma výrazně nereflektovalo a 

nekomunikovalo. 

 

Prioritami tak byla opět doprava, školství  a 

zdravotnictví, přičemž na stěžejních bodech se 

strany prakticky shodují. Chtějí budovat 

obchvaty, silnici R35 či železniční koridory. 

Stejně tak chtějí pomoci technickým oborům 

a tím pádem i do budoucna řešit 

nezaměstnanost a uplatnitelnost absolventů 

středních škol. Odmítají privatizovat 

nemocnice ve vlastnictví kraje. 

 

 

I v ostatních, v již více regionálních tématech, 

nejsou mezi stranami prakticky žádné rozdíly. 

Jakožto kraj, který sousedí s Německem i 

Polskem, by se strany rády zaměřily na 

bezpečnost ve spojitosti s nebezpečím 

migrace, ale i s případnými živelnými 

pohromami. Chtějí budovat pečovatelské 

domy, zároveň však také rozšířit terénní 

pečovatelskou péči či zavést senior pasy. 

 

V oblasti turistického ruchu chtějí dále 

využívat potenciál přírodních krás kraje a 

budovat cyklostezky, podpořit přeshraniční 

turistiku, či zavést turistické karty a tím 

přilákat rodiny s dětmi. Prakticky jediná 

oblast, kde se strany neshodnou, jsou finanční 

výdaje kraje. Zejména strany z pravicového 

spektra totiž odmítají proplácení jízdného pro 

studenty a žáky či nechtějí přímou finanční 

podporu pro zdravotnický personál. 
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Programové shody stran v Libereckém kraji 

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM ODS Budoucnost Změna STAN 

Doprava 

Výstavba R35, 
výstavba obchvatů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Investice do 
dopravy 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Doprava žáků 
zdarma 

Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ne 

Železniční koridor 
Liberec-Praha 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Školství 

podpora 
technického 
vzdělávání 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Propojení škol s 
firmami 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zdravotnictví 

Finanční podpora 
lékařů a sester 

Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano 

Vytvoření 
koncepce 
zdravotnické péče 

Ano - Ano Ano Ano Ano - 

Proti privatizaci 
nemocni 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Sociální 
politika 

Rozšíření 
pečovatelských 
domů 

Ano Ano Ano - Ano Ano Ano 

Rodinné a senior 
pasy 

Ano Ano Ano - Ano - Ano 

Bezpečnost 

Posílení složek 
IZS, podpora 
dobrovolných 
hasičů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Turistický 
ruch 

Budování 
cyklostezek a 
singltreků 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zavedení a rozvoj 
krajské karty 

- - Ano Ano Ano - Ano 

Využití Trojzemí, 
přeshraniční 
turistika 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 

 

Královéhradecký kraj 
Podobně, jako u Karlovarského kraje, tak i 

v kraji Královéhradeckém je dlouhodobým 

tématem dostavba dálnice. V tomto případě 

jde primárně o dokončení dálnice D11, jejíž 

dostavba začala již v roce 2004, ovšem stále 

chybí kus dokončení k Hradci Králové. Stejně 

tak momentálně chybí pokračování této 

dálnice směrem k Polsku či propojení s D35. 

 

Logicky se tak problematika dopravy objevuje 

(opět) v programech všech stran kandidující 

do krajského zastupitelstva. Strany se kromě 

dokončení a další výstavby zavazují také 

k výstavbě obchvatů měst. Rozpory se objevují  

 

 

 

jen u případného zavedení dopravy žáků do 

škol zdarma.  

 

Ani v ostatních tématech a navrhovaných 

řešeních se strany Královéhradeckého kraje 

nijak neodlišují od ostatních krajů. I zde chtějí 

řešit zejména situaci ve zdravotnictví, a to 

zlepšenou správou krajských nemocnic, které 

odmítají převést do soukromého vlastnictví. 

Zaměřují se také na podporu a pomoc 

lékařskému personálu těchto nemocnic. 

 

Stejně tak ve školství kandidující slibují 

propojenost škol s firmami, tím pádem lepší 

uplatnitelnost absolventů a zkvalitnění 
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technického vzdělávání. Menší odlišnosti se 

v programech nacházejí v oblasti sociální 

politiky, kdy zejména pravicové strany 

odmítají účast v programu bezplatných obědů 

či v zavedení slev pro seniory. 

 

Programové shody stran v Královéhradeckém kraji 

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM ODS 
KDU-
ČSL 

TOP 
09 

STAN 

Doprava 

Dostavba D11, dálnice na 
Polsko 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Stavba obchvatů Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Doprava žáků zdarma Ano Ano Ano Ne - - Ne 

Zdravotnictví 

Proti privatizaci nemocnic Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zachovat nemocnice v 
každém okrese 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano - 

Podpora lékařů a sester Ano Ano Ano - Ano Ano Ano 

Sociální 
politika 

Rodinné a senior pasy Ano Ano Ano - Ano Ne Ano 

Posílení péče následné 
péče 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Účast v programu 
bezplatných obědů 

Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano 

Školství 

podpora technického 
vzdělávání 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Propojení škol s firmami Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Bezpečnost 

Proti azylovým centrům 
pro uprchlíky 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Posílení složek IZS, 
podpora dobrovolných 
hasičů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 

Pardubický kraj 
Také strany v Pardubickém kraji detekovaly 

prakticky totožné problémy, na jejichž řešení 

se chtějí zaměřit, jako v jiných částech 

republiky. V dopravě tak je prioritou dostavba 

dálnice D35, výstavba obchvatů měst či rozvoj 

železniční sítě.  

 

Naprosto odlišený postoj však v tomto kraji 

strany zaujímají k případnému proplácení 

jízdného žákům. Ve většiny ostatních krajů se 

totiž strany (až na pár výjimek) k tomuto 

kroku staví vstřícně a berou tento výdaj jako 

podporu školství v kraji. Chtějí tím podpořit 

mobilitu studentů, čímž by se mohl zvýšit 

nejen počet studentů u méně atraktivních či  

 

 

ne tolik běžných oborů, ale také propojenost 

středních škol s firmami, díky snadnému 

cestování za praxí. V Pardubickém kraji se 

však k tomuto kroku staví strany většinou 

zamítavě a jen levicové strany (ČSSD a koalice 

Zelených, Pirátů a Změny), jsou tomuto kroku 

nakloněny. 

 

V dalších oblastech již však panuje shoda a to 

nejen v rámci detekce klíčových oblastí, tak i 

navržených řešení. Strany se bez výjimky staví 

proti případné privatizaci krajských 

zdravotnických zařízení, které chtějí naopak 

rozvíjet a investovat nejen do vybavení, ale i 

do personálu. Stejně tak by rády rozšířily 

počet zařízení následné péče či pomohli 

seniorům v kraji slevovými kartami. 

 

Programové shody stran v Pardubickém kraji 

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM ODS 
TOP 
09 

POK 
KDU-
ČSL 

Doprava 

Výstavba dálnic a 
obchvatů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Jízdné pro žáky zdarma Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne 
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Podpora a dostavba 
letiště 

Ano - Ano Ano Ano - Ano 

Integrovaný dopravní 
systém 

- - Ano Ano Ano Ano Ano 

Zdravotnictví 

Proti privatizaci 
krajských nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Investice a rozvoj 
krajských nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora lékařů a sester Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Školství 

podpora technického 
vzdělávání 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Spolupráce škol s 
firmami 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Sociální 
politika 

Účast v programu 
bezplatných obědů 

Ano Ano Ano Ano Ano - Ne 

Senior pasy a rodinné 
pasy 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Výstavba domovů 
následné péče a 
sociálního bydlení 

Ano Ano Ano - Ano - Ano 

Podpora neziskových 
organizací v oblasti 
sociální péče 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 

 

Vysočina 
V rámci kraje Vysočina se důležitých témat 

objevila celá řada, ať už se jednalo o témata 

řekněme celorepubliková (řešení dopravní 

obslužnosti, školství a podpora technického 

vzdělávání, krajská zdravotnická zařízení), tak 

čistě regionální (odchod mladých z kraje, výše 

mezd, Jaderná elektrárna Dukovany). 

 

Nehledě na rozmanitost však i v tomto kraji 

byla nejen detekce problémů, ale zejména 

nabízená řešení prakticky totožná u všech 

stran. I sporné body byly prakticky neměnné, 

opět to byla zejména sociální problematika.  

 

 

 

Odlišný přístup mají strany k bezplatné 

dopravě pro vybrané skupiny obyvatel, či 

zapojení se do programu bezplatných obědů 

pro děti z nejchudších rodin. 

 

U jiných, potenciálně závažnějších témat 

s větším dopadem, však strany nacházejí, 

alespoň co se programů týče, podobnou řeč. 

Příkladem je všeobecná podpora dostavby 

dalšího bloku Jaderné elektrárny Dukovany, 

podpora neziskových organizací pracujících 

v sociálních službách či odmítnutí výstavby 

azylových center pro uprchlíky na území 

kraje. 

 

 

Programové shody stran v kraji Vysočina 

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM ODS 
KDU-
ČSL 

SPO 
TOP 
09 

Doprava 

Výstavba páteřní sítě, 
obchvaty měst 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Navýšení investic do 
dopravy 

Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne 

Doprava žáků a seniorů 
zdarma 

Ne - Ano Ne Ano Ano Ano 

Výstavba vysokorychlostní 
železnice 

Ano - Ano - Ano Ano - 

Zdravotnictví 
Proti privatizaci krajských 
nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
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Podpora doktorů a sester Ano Ano Ano - Ano Ano - 

Investice do vybavení 
krajských nemocnic 

- Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

Školství 

Podpora technického 
školství 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Spolupráce škol s firmami Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Sociální 
politika 

Zavedení rodinných a 
senior pasů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Účast v programu 
bezplatných obědů 

Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

Terénní služby pro seniory Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora neziskových 
organizací pracující v 
sociálních službách 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Životní 
prostředí 

Podpora dostavby 
Dukovan  

Ano Ano Ano Ano Ano - - 

Bezpečnost 

Posílení složek IZS, 
podpora dobrovolných 
hasičů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Proti výstavbě azylových 
center pro imigranty 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 

 

Jihomoravský kraj 
Již od počátku kampaně byl Jihomoravský 

kraj jedním z nejsledovanějších. Důvodem byl 

jednak hejtman Michal Hašek, kontroverzní 

postava ČSSD, který navzdory řadě kauz 

dlouhodobě patří k nejoblíbenějším politikům 

v zemi (mezi hejtmany je dokonce nejvíce 

oblíben). Druhým důvodem byla řada 

problémů současného vedení kraje, díky 

kterým byla tématika programů o něco více 

zaměřena na regionální problematiku, než 

tomu bylo u ostatních krajů. 

 

Jedním z těchto problémů, který je pro 

Jihomoravský kraj velice závažný, je absence 

Zásad územního rozvoje kraje. Bez tohoto 

dokumentu tak kraj nemůže například stavět 

dálnice, obchvaty či jiné stavby. Jihomoravský 

kraj je v současné době jediný, který nemá 

(dlouhodobě) tyto zásady přijaté. Tato 

skutečnost byla velmi kritizována a vedení 

kraje se před volbami v rychlosti snažilo 

alespoň nějaký dokument přijmout, což však 

bylo ostatními stranami přijímáno se stejnou 

kritikou. 

 

Dalším tématem bylo železniční nádraží Brno. 

Již několik let se debatuje o tom, co dělat se 

současným vlakovým nádražím v Brně. 

Současná lokalita je pro Brňany, 

Jihomoravany, ale i turisty velice výhodná, 

jelikož se nachází kousek od centra města.  

 

 

 

Ovšem stav budovy a možnosti železnice již 

nevyhovují současným potřebám a uzel 

nemohou naplno využívat vysokorychlostní 

spoje. Rekonstrukce by přitom údajně vyšla 

dráž, než výstavba nového nádraží, které by 

však muselo být posunuto dále od centra. 

Variant posunutí nádraží je více, ovšem 

celkově se spor vede o to, zda nádraží 

posunout či rekonstruovat současné. Součástí 

krajských voleb v Brně tak bude i referendum, 

jakou variantu by Brňané preferovali. Obě 

varianty přitom mají řadu odpůrců i zastánců 

v kandidujících stranách. 

 

Třetím čistě regionálním tématem je pak 

osoba samotného hejtmana Michala Haška. 

Ačkoliv se strany o jeho osobě ve svých 

programech explicitně nezmiňují, součástí 

předvolební kampaně se stala poměrně 

zásadní otázka, zda by strany po volbách měly 

utvořit koalici, jejíž by byl členem. Účast 

Michala Haška v koalici totiž již před volbami 

vyloučilo hnutí ANO, které tak reagovalo na 

kauzu kolem údajné tiskové mluvčí Lucie 

Proutníkové, za kterou ve skutečnosti měla 

komunikovat lobbistka Jana Mrencová. ANO 

uvedlo, že se nebrání povolební spolupráci 

s ČSSD, ovšem jedině bez účasti právě 

Michala Haška. Hnutí zároveň vyzvalo i 

ostatní strany, aby se k jejich výzvě připojily, 

http://www.sanep.cz/pruzkumy/sanep-krajske-volebni-preference-cervenec-2016-komplet-publikovano-16-8-2016/
http://www.sanep.cz/pruzkumy/sanep-krajske-volebni-preference-cervenec-2016-komplet-publikovano-16-8-2016/
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což některé, například TOP 09 či Strana 

zelených, skutečně udělaly. 

 

Programové shody stran v Jihomoravském kraji  

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM ODS 
TOP 

09+ŽB 
KDU-
ČSL 

SZ+P 

Doprava 

Doprava žáků zdarma Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano 

Podpora zachování 
vlakového nádraží na 
současném místě 

- Ne Ne - Ano - Ano 

Dálnice na Vídeň Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora letecké 
dopravy 

Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano 

Zveřejnění smlouvy se 
společností Letiště 
Brno 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Vypracování a přijetí 
Zásad územního 
rozvoje kraje 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Školství 

podpora učňovského a 
technického vzdělávání 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

Propojení s firmami Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zdravotnictví 

Finanční podpora 
lékařů a sester 

Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano 

Proti privatizaci 
krajských nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Investice do krajských 
nemocnic 

- Ano Ano Ano - Ano Ano 

Sociální péče 

Zapojení do programu 
bezplatných obědů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Terénní služby pro 
seniory 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zavedení rodinných a 
senior pasů 

Ano Ano Ano - Ano Ano Ano 

 

Olomoucký kraj 
V případě Olomouckého kraje se z čistě 

regionální problematiky řeší zejména životní 

prostředí. Poměrně pravidelně se totiž kraj 

potýká s povodněmi či lokálními záplavami, 

ovšem výstavba protipovodňových opatření 

nepokračuje takovým tempem, jak obyvatelé 

některých míst rádi viděli. I proto se tak 

v programech kandidujících stran opět 

objevují plány na urychlenou dostavbu těchto 

bariér. Zároveň však strany chtějí bojovat se 

suchem, které zemědělské oblasti regionu 

v posledních letech trápí. 

 

Stejně tak se strany zaměřují na další rozvoj 

turistického ruchu. V současné době turisté 

navštěvují primárně Olomouc, případně 

Jeseníky, ovšem v dalších částech kraje není  

 

turistický ruch tolik rozvinut. To by strany 

chtěly napravit například zavedením 

regionální turistické karty či rodinných pasů. 

Některé strany by také rády rozvíjely 

Olympijské centrum v Prostějově, ovšem ne 

všichni by se tímto směrem chtěli ubírat. 

 

Další body programů jsou však již poměrně 

totožné a nijak překvapivé. Strany slibují 

zachovat zdravotnická zařízení v rukou kraje, 

chtějí finančně podpořit zdravotnický 

personál či rozšířit léčebny dlouhodobě 

nemocných. Stejně tak se bez výjimky chtějí 

zaměřit na další rozvoj dálniční sítě v kraji, 

stavět obchvaty měst a celkově navýšit 

investice do infrastruktury. V oblasti školství 

pak mohou střední školy technického 
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zaměření počítat s pomocí kraje při propojení 

s firmami. 

 

Programové shody stran v Olomouckém kraji  

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM ODS 
TOP 
09 

Volba STAN 

Doprava 

Dostavba dálnic a 
obchvaty 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zvýšení investic pro 
dopravní stavby 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Jízdné pro žáky zdarma Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano 

Zdravotnictví 

Proti privatizaci 
krajských nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora lékařů a sester Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Navýšení investic do 
nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano 

Školství 

podpora technického 
vzdělávání 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Spolupráce škol s 
firmami 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora soukromých 
vysokých škol 

Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano 

Sociální 
politika 

Podpora neziskovek 
integrující menšiny 

Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano 

Účast v programu 
bezplatných obědů 

Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Senior pasy Ano Ano Ano - Ano Ano Ano 

Turistický 
ruch 

Podpora Region card - Ano Ano Ano - Ano Ano 

Podpora rodinných 
pasů 

Ano Ano Ano - Ano - Ano 

Podpora Olympijského 
centra v Prostějově 

Ano - Ano Ne Ne Ano Ano 

Životní 
prostředí 

Zadržení vody v přírodě Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Protipovodňová 
ochrana 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Proti výstavbě spalovny 
odpadu 

Ano Ano Ano - Ano - Ano 

 

 

Zlínský kraj 
Podobné problémy, jako Olomoucký kraj, 

trápí i kraj Zlínský. Jelikož se také jedná o 

poměrně významný zemědělský region, i zde 

se strany chtějí zaměřit na boj se suchem a 

podporu zemědělcům. Kromě toho je však 

Zlínský kraj také významnou průmyslovou 

oblastí. K dalšímu rozvoji průmyslu v oblasti 

byla také v roce 2009 dokončena 

velkokapacitní průmyslová zóna Holešov. 

Vzhledem ke globální ekonomické krizi však 

dosud není plně využívaná kapacita této 

průmyslové zóny. Časem se navíc objevily  

 

 

 

 

problémy spojené se zásobami spodní vody 

v místech, kde zóna stojí, což také další rozvoj 

zpomalilo. Právě řešení této situace tak strany 

nabízejí ve svých programech. 

 

S tím souvisí také problematika dopravy. 

V kraji totiž chybí dobudovaná páteřní síť 

dálnic i železnic, což by se však po volbách 

mělo změnit, jelikož na urychlené dostavbě se 

všechny strany shodují. Nejen tyto kroky, ale i 

například podpora Univerzity Tomáše Bati či 

středního technického školství by navíc mělo 

pomoci udržet mladé lidi v kraji a zvýšit 

průměrnou mzdu, což je v současné době 

velkým problémem regionu. 
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Programové shody stran ve Zlínském kraji  

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM 
KDU-
ČSL 

SPO Svobodni ODS 
TOP 
09 

Doprava 

Dostavba 
dálnic a 
obchvatů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Dobudování 
železniční sítě 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Navýšení 
investic do 
dopravy 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Integrovaný 
dopravní 
systém 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Doprava žáků 
a seniorů 
zdarma 

Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne 

Zdravotnictví 

Proti 
privatizaci 
krajských 
nemocnic 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Centrální 
nákup 

Ano - - Ano - Ano - - 

Investice do 
vybavení 
krajských 
nemocnic 

- Ano Ano Ne - Ano Ano Ne 

Školství 

Podpora 
technického 
školství 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Spolupráce 
škol s firmami 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora 
Univerzit 
Tomáše Bati 

Ne Ano - Ano Ne Ano Ano Ano 

Sociální 
politika 

Zavedení 
rodinných a 
senior pasů 

- Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano 

Účast v 
programu 
bezplatných 
obědů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne 

Terénní služby 
pro seniory 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Dotace pro 
neziskové 
organizace 
integrující 
menšiny 

Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Životní 
prostředí 

Zadržení vody 
v přírodě 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Investice 

Rozvoj 
průmyslové 
zóny Holešov 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

využití 
brownfieldů 

Ano Ano Ano Ano Ano - Ano Ano 
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Moravskoslezský kraj 
Jakýmsi evergreenem Moravskoslezského 

kraje je špatný stav ovzduší. Zcela logicky 

tento fakt reflektují i programy kandidujících 

politických stran, které slibují nejen převedení 

vozového parku ve městech na CNG, ale 

zavazují se i kontrolovat a následně snižovat 

průmyslové emise. Zároveň strany chtějí 

zesílit tlak na sousední Polsko, které má 

v současné době vyšší emisní limity, což 

vlivem povětrnostních podmínek zhoršuje 

kvalitu ovzduší právě v Moravskoslezském 

kraji. Kromě ovzduší se strany zavazují také 

chránit vodu v přírodě, což zahrnuje také její 

lepší zadržení v krajině.  

 

Regionálním specifikem programů stran je 

také vyšší důraz na téma bezpečnosti v kraji. 

To je spojováno nejen s imigrací, ale i se 

sociálně vyloučenými lokalitami a se soužitím 

s Romy. Podobně, jako například v Ústeckém 

kraji, tak strany odmítají vznik azylových 

center pro uprchlíky, chtějí posilovat 

bezpečnostní složky na hranicích či chtějí 

přísnější sociální politiku. 

 

Podobně, jako v Jihomoravském kraji, je zde 

navíc zesílen boj vůči současnému hejtmanovi 

Miroslavu Novákovi. Opět tento fakt není 

nijak reflektován v programech, není ani tak 

silně medializován, přesto se například hnutí 

ANO vyjádřilo, že si případnou povolební 

spolupráci nedokáže s osobou pana Nováka 

představit. Situace sice nedošla zatím tak 

daleko, aby se k tomu hnutí veřejně zavázalo 

či by ANO vyzvalo i ostatní strany, aby 

podobný závazek učinily, v posledním týdnu 

voleb se však může ještě ledacos změnit. 

 

Kromě toho jsou programy v dalších oblastech 

a tématech opět značně podobné. Strany 

chtějí budovat silniční a železniční 

infrastrukturu, chtějí rozvíjet technické 

vzdělávání a pomoci lepšímu uplatnění 

absolventů středních škol, odmítají privatizaci 

krajských nemocni či chtějí pomoci seniorům 

například výstavbou léčeben pro dlouhodobě 

nemocné. 

 
Programové shody stran v Moravskoslezském kraji  

OBLAST TÉMATA ANO ČSSD KSČM ODS 
TOP 
09 

STAN Úsvit 

Doprava 

Převedení vozového 
parku na CNG 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano - 

Dostavba dálnic a 
obchvatů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Doprava žáků a 
seniorů zdarma 

Ano Ano Ano Ne - Ano Ano 

Zdravotnictví 

Proti privatizaci 
nemocnic 

Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Podpora lékařů a 
sester 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Investice do vybavení 
nemocnic 

Ano Ano Ano Ne Ano - Ano 

Školství 

Propojení škol s 
firmami 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora technického 
školství 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Sociální 
politika 

Zapojení do 
programu 
bezplatných obědů 

Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Budování domovů 
pro seniory a 
sociálního bydlení 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Životní 
prostředí 

kontrolovat a 
pomáhat snižovat 
emise z průmyslu 

Ano Ano - Ano Ano Ano - 
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Ochrana vody a její 
zajištění v přírodě 

Ano Ano Ano Ano - Ano Ano 

Využití brownfieldů Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Bezpečnost 

ochrana před 
imigranty 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Posílení složek IZS Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 

 

Závěrem 
Jak je vidět, strany napříč kraji mnoho nového 

nepřináší. Jak již bylo řečeno, letošní 

programy se od programů z roku 2012 mnoho 

neliší. Strany chtějí stále budovat tytéž úseky 

dálnic či stavět železniční koridory. Stále 

chtějí bojovat s nezaměstnaností a odchodem 

mladých tak, že podpoří technické střední 

školy, které propojí s firmami, čímž zajistí 

vyšší uplatnitelnost absolventů. Ani krajská 

zdravotnická zařízení nechtějí pouštět ze  

 

 

 

 

 

 

svých rukou, naopak chtějí podpořit personál, 

aby neodcházel například do zahraničí. 

 
Při pohledu na programy by se tak dalo říct, že 

se za čtyři roky prakticky nic nezměnilo, snad 

jen s výjimkou „hrozby“ imigrantů, proti 

kterým se kraje chtějí za každou cenu bránit. 

O to paradoxnější tak je situace, že současné 

opoziční strany v krajích, které jsou opoziční i 

na centrální úrovni, nejsou schopny (alespoň 

dle předvolebních průzkumů) přesvědčit 

voliče a přimět je hodit hlas právě jim. 

 


