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Hnutí ANO vstoupilo na českou stranicko-

politickou scénu nečekaným úspěchem 

v parlamentních volbách na podzim roku 

2013. Se ziskem 18,65 % hlasů se nováček 

ANO umístilo na druhé místě za vítěznou 

sociální demokracií, přičemž subjekty dělila 

necelá 2 % hlasů (89 589 hlasů). Svou  

 

 

 

 

popularitu ANO prohlubovalo jak ve vládě, 

tak ve volbách různých úrovní1. 

 

Dle průzkumů veřejného mínění bude ANO 

vítězem letošních podzimních parlamentních 

voleb. Jistou míru na popularitě nelze upřít 

také úspěchům na poli plnění předvolebních 

slibů.

 
 

 

Jedním z faktorů, na jejichž základě se budou 

voliči rozhodovat, je i plnění slibů, které ANO 

představilo před volbami 2013 v rámci 

resortního programu. 

 

 

 

                                                      
1 Ve funkčním období PS PČR 2013-2017 se konaly 
volby na všech úrovních, kromě prezidentské. 

Parlamentní volby 2013 

Vláda ODS, TOP 09 a VV (která se v průběhu 

funkčního období rozštěpila a ve vládní koalici 

je nahradila z VV nově vzniklá strana LIDEM)  

byla provázena celou řadou skandálů, 

problémů a krizí (obvinění z korupce členů 

vládních stran, kauza Davida Ratha (ČSSD), 

Hnutí ANO vždy získalo zastoupení ve volených 
orgánech. Více viz www.volby.cz. 
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opakované pokusy o svržení vlády, postupná 

výměna prakticky všech ministrů atd.). 

V červnu 2013 navíc došlo na základě razie 

Útvaru pro odhalování organizovaného 

zločinu na Úřadu vlády k zatčení vedoucí 

kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) Jany 

Nagyové. To vedlo k rezignaci premiéra jak na   

post ministerského předsedy, tak předsedy 

ODS. Tím se otevřela cesta k pádu celé vlády.  

 

I přes pokusy ODS o vytvoření nové vlády 

v čele s Miroslavou Němcovou (ODS), která 

deklarovala podporu potřebných 101 

poslanců, se prezident Zeman rozhodl 

jmenovat úřednický kabinet v čele s Jiřím 

Rusnokem, proti němuž v hlasování o důvěře 

hlasovalo 100 poslanců (přičemž tři poslanci 

se hlasování neúčastnili). Po rozpadu vládní 

většiny si tak Poslanecká sněmovna sama 

odhlasovala historicky první rozpuštění, což 

znamenalo cestu k předčasným volbám2. 

 

Až do hlasování o důvěře Rusnokovu kabinetu 

si politické strany nepřipouštěly možnost 

vypsání předčasných voleb. Následkem 

narychlo vypsaných voleb byly přípravy na 

kampaně oproti předcházejícím rokům 

rekordně krátké3, strany měly jen velmi málo 

času k vytváření strategií a programů. To 

nahrávalo stranám, které na českém 

politickém trhu působí již delší dobu a mohly 

tak svůj program odvíjet od svého minulého 

působení. 

 

Konkrétního tematického vymezení se tak 

kampaně nedočkaly. Hlavní volební slogany 

se točily kolem „změny“ a „hledání nových 

alternativ“, u nových subjektů útočení proti 

zavedeným stranám, u neparlamentních a 

opozičních stran proti dosavadní politice 

pravicové vlády4. 

 

Hnutí ANO představilo svůj volební program 

pro předčasné volby jako jeden z posledních 

                                                      
2 Šíma, Pavel a Králiková, Marcela (eds.). 2013. 
Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & 
Principal, str. 24. 
3 Gregor, Miloš a Macková, Alena. 2014. 
„Předvolební kampaně 2013: prohloubení trendů 
nebo nástup nových?“ IN: Havlík, Vlastimil a kol. 

významnějších (dle tehdejších průzkumů 

veřejného mínění) subjektů – 22. září 2013, 

tedy ani ne měsíc do voleb. Otálení s finální 

verzí programu bylo dáno mj. marketingovou 

strategií, kdy na základě průzkumů mezi voliči 

svůj program měnilo. Je nutné rovněž dodat, 

že program byl měněn i po jeho oficiálním 

zveřejnění, přičemž šlo o drobné úpravy 

(rétorické korekce) i o věcné změny (např. 

přístup ke zdravotnickým poplatkům). 

 

 Strana Zisk 
hlasy 

Zisk 
% 

1 ČSSD 1 016 829 20,45 

2 ANO 927 240 18,65 
3 KSČM 741 044 14,91 
4 TOP 09 596 357 11,99 
5 ODS 384 174 7,72 
6 Úsvit 342 339 6,88 
7 KDU-ČSL 336 970 6,78 

 

 

Témata a jejich účel 

Programy jednotlivých stran (nejen v ČR) již 

dávno nepřinášejí zcela antagonistické 

pohledy na svět, v mnohém se naopak velmi 

často shodují. Nabídky politických stran se 

velmi vzájemně přiblížily, což platí zejména 

pro cíle, kterých je třeba dosáhnout. Liší se 

pouze prostředky, kterými se má cílů 

dosáhnout, resp. intenzita, kterou jsou 

jednotlivá témata komunikována5. 

 

Politická témata jsou jedním z faktorů, na 

jejichž základě voliči zakládají svou volbu. 

Některé teorie dokonce tvrdí, že v dnešní době 

volných vazeb mezi stranami a voliči a obecně 

vysokou voličskou volatilitou a nestabilními 

stranickými systémy jsou témata hlavní 

kognitivní zkratkou, na jejímž základě voliči 

rozhodují, komu ve volbách udělí svůj hlas. 

 

Témata jsou krátkodobá, jejich nositelé se 

mohou měnit a jsou relativně nestálá. Do 

voličova rozhodnutí vstupují těsně před 

Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: IPPS, 
str. 55. 
4 Tamtéž: 59-60. 
5 Eibl, Otto. 2014. „Analýza volebních programů.“ 
IN: Havlík, Vlastimil a kol. Volby do Poslanecké 
sněmovny 2013. Brno: IPPS, str. 23. 
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odevzdáním hlasu. Úspěšnost stran závisí i na 

tom, jak jsou strany schopny uchopit ta 

témata, která jsou pro voliče nejdůležitější 

(nebo schopnost je přesvědčit, že jejich téma 

je nejdůležitější)6. 

 

 

 

Pozn.: V grafu není uvedena skupina „neví“. Blíže k termínu voleb nebyl průzkum proveden. 

 

 

Program hnutí ANO 2013 

 

Analýza plnění slibů ANO bude vycházet 

z resortního programu, který Hnutí 

představilo v září 2013. Tento dokument je  

 

 

dělen do 14 kapitol, přičemž kapitoly Státní 

rozpočet, daně, penzijní systém, Právo a 

spravedlnost, Průmysl a podnikání, Vnitro a 

Školství jsou dále děleny do podkapitol.

 

Wordcloud vytvořený z resortního programu ANO 2013 

 

 

 
 

 

  

                                                      
6 Více viz Eibl, Otto. 2011. Politický prostor a 
témata v České republice v letech 2006–2008. 
Brno: CDK.  
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V rámci těchto kapitol lze identifikovat cca 179 

cílů, které jsou hlavním zdrojem analýzy. Cíle, 

nebo možná také sliby, jsou z programu 

vyplývající závazky, který je v resortním 

programu ANO uveden např. slovy 

„prosadíme“, „zajistíme“, „udržíme“, 

zamezíme, rozšíříme“ atd. Do analýzy tudíž 

nebudou vstupovat úvodní paragrafy, které 

informují o prioritách strany a jejich 

stanoviscích k tématům. Zároveň byla 

provedena selekce, na jejímž základě byly 

vyloučeny ty sliby, u kterých by bylo jen 

obtížné zhodnotit jejich reálné (ne)splnění. 

Zároveň je nutné upozornit, že některé věty 

byly rozděleny do více slibů, a naopak, že 

některé sliby byly posuzovány jako celek, 

ačkoli se skládaly z více částí. Každý slib byl 

tedy posuzován zvlášť s ohledem na koaliční 

smlouvu (programové prohlášení vlády, viz 

níže) a na možnosti ověření plnění. 

 

Na základě představeného programu a 

předvolební kampaně bylo (je) ANO 

označováno jako populistický subjekt. 

V novinářském i neodborném prostředí je 

tento termín užíván negativně, nicméně čistě 

akademicky se jedná o zcela neutrální 

koncept. 

 

Jako populismus jsou nejčastěji označovány 

politiky prázdných nebo nereálných slibů. 

Jeho kritici jej přičítají především novým, 

neparlamentním stranám, které jej používají 

jako atraktivní nástroj k zajištění protestních 

hlasů. Odborně však populismus označuje 

antagonismus mezi politickým 

establishmentem a zhrzeným lidem. Je 

chápán jako tzv. měkká ideologie (neobsahuje 

přesvědčivou vizi společnosti, ale zaměřuje se 

na její specifické aspekty – nejčastěji 

politickou moc a proces), případně jako 

způsob komunikace a politické praxe7. 

K posouzení, zda lze některou stranu označit 

za populistickou či nikoli, je tedy nutné 

studovat nejen její program, ale také její 

                                                      
7 Havlík, Vlastimil a Pinková, Aneta et al. 2012. 
Populist political parties in east-central Europe. 
Brno: Masaryk university, International institute 
of political science, kapitola 1. 
8 Prokešová, Alžběta. 2014. ANO 2011 jako příklad 
populistické strany? Masarykova univerzita Brno. 

politickou praxi a komunikaci. Některé studie 

doporučují hnutí ANO označovat spíše 

termínem anti-establishmentové politické 

strany (Andreas Schedler)8. 

 

Hnutí ANO vstoupilo do vlády premiéra 

Sobotky v lednu 2014. Na základě koaliční 

smlouvy bylo Hnutí vyčleněno šest 

ministerstev: 

 

Ministerstvo Ministr(yně) 

financí Andrej Babiš 

Ivan Pilný 

obrany Martin Stropnický 

spravedlnosti Helena Válková 

Robert Pelikán 

dopravy Antonín Prachař 

Dan Ťok 

pro místní rozvoj Věra Jourová 

Karla Šlechtová 

životního prostředí Richard Brabec 

 

Zda byl slib splněn zjišťujeme z veřejně 

dostupných zdrojů – přijatých zákonů, 

(schválených) sněmovních tisků, ale také 

z mediálních výstupů vlády, ANO a jejich 

členů. 

 

Z hlediska programového je koaliční smlouva 

dělena do 12 kapitol. Je logické, že cíle, které 

ANO prezentovalo ve svém programu a které 

bylo schopno prosadit také do programového 

prohlášení vlády, bude snadnější prosadit. 

Zároveň se zdá být jednodušším prosazení 

slibů v rámci ministerstev, která má ANO ve 

své kompetenci. Hnutí jako druhý největší 

subjekt ve vládní koalici prosadilo do společné 

vize na období 2013-2017 celkem 62 ze 179 

cílů svého programu. To je cca 35 % překryv. 

Jak bylo ANO úspěšné v rámci plnění svých 

slibů voličům? Jak je vidět na grafu níže, ANO 

splnilo, nebo splnilo částečně (případně je slib 

splněn částečně nebo je v procesu plnění) přes 

72 % svých slibů, které dalo před volbami 2013 

[rukopis] a Kaniok, Petr a Havlík, Vlastimil. 2016. 
„Populism and Euroscepticism in the Czech 
Republic: Meeting Friends or Passing By?“ 
Romanian Journal of European Affairs, Vol. 16, 
No. 2, pp. 20-35. 

javascript:open_window(%22https://aleph.muni.cz/F/FXYBI8L2E27GJ892CSPISPDKVJFS3BQU6IKKA6FYJYAC27I9EA-48840?func=service&doc_number=000852196&line_number=0013&service_type=TAG%22);
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva.pdf
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voličům. Neúspěšné bylo v cca 18 % případů. 

U zhruba 10 % slibů není možné bilanci 

posoudit9.

 

 
 

 

Co ANO splnilo 

Jak již bylo uvedeno, lehčí je plnit sliby, které 

se objevily v programovém prohlášení vlády, 

tedy ty, na kterých panuje shoda napříč 

vládními stranami. Stejně tak je nasnadě, že 

splněny budou spíše sliby, které se týkají 

resortů, jež obsadili právě nominanti hnutí 

ANO. Níže nabídnutý výčet splněných slibů je 

jen ukázkou, zaměřenou na šest resortů 

ovládaných ministry ANO. Celkový přehled 

dle resortů naleznete v příloze. 

 

V rámci resortu financí ANO bylo úspěšné ve 

snižování deficitu českých veřejných financí. 

Voličům slíbilo, že deficit nebude vyšší než 3 

% HDP. Nejvyšší byl deficit na konci roku 

2014, a to 2,0 % HDP. V roce 2015 to bylo 

pouhých 0,4 % a v roce 2016 0,6 %. Andrej 

Babiš si nejen za tento výsledek vysloužil cenu 

za nejlepšího ministra financí rozvíjejících se 

evropských zemí za rok 2016. 

 

Resort obrany se stal předmětem zájmu 

především po zvolení Donalda Trumpa  

                                                      
9 Při analýze se postupovalo pouze z veřejně 
dostupných zdrojů, za nepřesnosti se autoři 
omlouvají. 

 

 

americkým prezidentem. Ten vyžaduje od 

členských států NATO plnění závazků a 

navýšení výdajů na obranu na 2 % HDP. 

 

Od roku 2014 kdy se ujalo ANO resortu 

dochází k navyšování podílu rozpočtu na 

HDP. V současnosti je to 1,08 % HDP a do 

budoucna, výhledově na rok 2020, je 

schváleno navýšení na 1,4 % HDP, čímž se 

Česká republika přiblíží svým aliančním 

závazkům (které činí 2 % HDP). 

 

ANO se před volbami 2013 zavázalo 

reformovat justici. Tento slib byl splněn – 

došlo k výraznému zkrácení délky soudních 

řízení. Byly cíleně posíleny 

nejproblematičtější soudy, které se tím 

podařilo „odblokovat“ a tím začít výrazně 

snižovat rozdíly v rychlosti řízení v různých 

regionech. Ministerstvo pod dohledem 

Roberta Pelikána také např. posílilo 

dozorovou činnost nad exekutory, a to jak na 

úrovni soudů (nový pracovník jen na tuto 

oblast na každém soudu, tedy v průměru 

50,84

20,67

18,99

9,50

Plnění slibů ANO 2013-2017 (%)

Splněno Splněno částečně / je v procesu Nesplněno ?

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/babis-dostal-cenu-za-nejlepsiho-ministra-financi-evropskych/r~ab1814488e0f11e6851c002590604f2e/
http://zpravy.idnes.cz/vydaje-nato-na-obranu-rostou-dgx-/zpr_nato.aspx?c=A170313_191335_zpr_nato_inc
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rychlejsi-odbaveni-u-okresnich-soudu-trivialni-veci-uz-soudy-nemusi-resit_1707171647_rez
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rychlejsi-odbaveni-u-okresnich-soudu-trivialni-veci-uz-soudy-nemusi-resit_1707171647_rez
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jeden pracovník na dva exekutory), tak i 

ministerstva (zdvojnásobení počtu kontrol, 

jejich lepší cílení a výtěžnost). Novelou zákona 

byly zlepšeny dozorové pravomoci (zejména 

zavedení povinnosti exekutorů nahrávat 

průběh jejich úkonů). 

 

V rámci plnění slibů v oblasti dopravy lze 

zmínit zahájení výstavby několika obchvatů 

(Znojmo, Strakonice, Opava) či vyjmutí 11 

úseků dálnic ze zpoplatnění. Ano se skrze své 

ministry zasadilo také o zmírnění zatížení 

silnic podporou železniční nákladní dopravy 

(koridor Severní moře-Balt, spojení Ústí nad 

Labem-Antverpy) a vodních cest. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj řešilo 

dočerpání evropských fondů z programu 

Technická pomoc a z Integrovaného 

operačního programu v období 2007-2013. 

V rámci funkčního období se nakonec 

podařilo vyčerpat 96,4 % prostředků z 

dotačních fondů EU, ze kterých bylo 

vytvořeno přes 70 000 projektů, které 

pomohly rozvoji a modernizaci života v ČR.    

O stejnou úspěšnost se MMR snaží od počátku 

i s čerpáním dotací na další období. Pro 

zlepšení informovanosti o možnostech dotací 

vytvořilo MMR ve všech regionech ČR sérii 

seminářů k novým operačním programům a 

Evropským fondům pro období 2014-2020. 

 

Resort životního prostředí se snažil např. 

zlepšit imisní situace v postižených regionech. 

Ministerstvo pod vedením Richarda Brabce 

zavedlo dotace na ekologická auta a pro 

průmyslové podniky. Zabývalo se programem 

zlepšování kvality ovzduší, schválen byl 

Národní program snižování emisí ČR a 

Politika ochrany klimatu. Významný byl také 

slib vzniku nových vodních zdrojů. 

Ministerstvo podpořilo projekty na chytré 

hospodaření s vodou a zadržování vody 

v krajině. Program je zaměřený na průzkum, 

posílení a budování zdrojů pitné vody 

(regenerace podzemních zdrojů vody, 

průzkumné vrty na pitnou vodu apod.). 

Spuštěny byly také dotace na zadržování 

dešťové vody. 

 

Co ANO nesplnilo 

Hnutí ANO lákalo před volbami 2013 voliče 

v oblasti financí na snížení DPH u léků, knih 

a tiskovin na nulu. Tento slib naplněn nebyl, 

ačkoli ke snížení došlo, nicméně jen na 

hladinu 10 %. Snaha zavést nulovou sazbu 

DPH neprošla přes EU. 

 

V resortu ministra obrany Martina 

Stropnického nelze identifikovat žádné 

jednoznačně nesplněné sliby. 

 

Ministerstvo spravedlnosti pod vedením 

Roberta Pelikána přehodnotilo slib ANO daný 

voličům v programu 2013, který sliboval 

zavedení lhůty pro vydání rozhodnutí s tím, že 

jejich prodloužení bude možné pouze v 

odůvodněných případech. Hnutí slibovalo 

také omezení možnosti, aby odvolací soud 

vracel věc zpátky na soud prvého stupně, a tím 

prodlužoval neúnosně řízení. Slib nebyl 

splněn, jelikož byl vyhodnocen jako 

nevhodný.  

 

Ani v resortu dopravy Antonína 

Prachaře/Dana Ťoka nelze identifikovat 

jednoznačně nesplněný slib. V procesu plnění 

je např. práce na jasné, ucelené 

celorepublikové koncepci dopravy, která 

současnému resortu chybí. Již v roce 2013 byl 

schválen koncept Dopravní politika České 

republiky pro období let 2014 až 2020, ve 

kterém se řeší celorepubliková koncepce 

finančních zisků ze zpoplatňování silnic, 

podpora rozpočtu na údržby silnic, stabilizace 

rozpočtu apod. V roce 2015 MD navázalo tzv. 

Bílou knihou, která je koncepcí veřejné 

dopravy v ČR pro léta 2015-2020 s výhledem 

do 2030. Jejím cílem je vytvořit směřování 

vývoje veřejné dopravy, legislativní rámec 

nebo způsob jejího financování. 

 

Dle ANO měla být agenda cestovního ruchu 

přesunuta z resortu Ministerstvo pro místní 

rozvoj pod resort kultury. To se však 

neuskutečnilo. Snaha oddělit propagaci ČR a s 

tím spojený cestovní ruch od aktivit 

směřujících k rozvoji tohoto významného 

odvětví však stále přetrvává. Cestovní ruch je 

http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Jiz-od-zacatku-ledna-bude-mozne-vyuzit-vybrane-obc?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Jiz-od-zacatku-ledna-bude-mozne-vyuzit-vybrane-obc?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/CESKA-REPUBLIKA-VICE-VYUZIVA-FONDY-EU
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Jak-uspesne-cerpat-dotace-z-IROPu-Pojedte-s-nami-d
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Jak-uspesne-cerpat-dotace-z-IROPu-Pojedte-s-nami-d
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014/Evropske-fondy-2014-2020-Jednoduse-pro-lidi-Startu
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014/Evropske-fondy-2014-2020-Jednoduse-pro-lidi-Startu
http://www.mzp.cz/cz/news_160712_NPZP_zdroje_pitne_vody
http://www.mzp.cz/cz/news_160712_NPZP_zdroje_pitne_vody
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjeuP7kppXVAhVCCpoKHf2oAaoQFghFMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dotacedestovka.cz%2F&usg=AFQjCNGPltSv3KA6E4vvWZv3iP4uxZ-ZSw
https://www.finance.cz/zpravy/finance/391289-vlada-schvalila-navrh-dopravni-politiky-pro-roky-2014-az-2020/
https://www.finance.cz/zpravy/finance/391289-vlada-schvalila-navrh-dopravni-politiky-pro-roky-2014-az-2020/
http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Schvaleni-Bile-knihy-je-dulezitym-okamzikem-pro-da?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Schvaleni-Bile-knihy-je-dulezitym-okamzikem-pro-da?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
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průřezové odvětví, kultura je jen jednou z 

podmnožin. 

 

ANO se nepodařilo také naplnit slib spadající 

do oblasti životního prostředí o rozvoji 

nízkoemisních zdrojů energie a prosazení 

utlumení výroby elektrické energie vyrobené 

spalováním hnědého uhlí, které by mělo být 

primárně využito pro výrobu tepelné energie v 

elektrárnách s vysokou účinností. 

 

Závěrem 
Vláda sestavená po předčasných volbách 2013 

sociální demokracií, lidovci a ANO je vedle 

první vlády Václava Kaluse (1992-1996) a 

menšinového kabinetu Miloše Zemana (1998-

2002) nejdéle trvající vládou v historii České 

republiky. V únoru 2017 byla spokojenost 

s působením vlády dle CVVM 31 % 

respondentů. Její program byl uspokojivý pro 

36 % respondentů. 

 

Hnutí ANO poprvé zasedlo v Poslanecké 

sněmovně a rovnou také ve vládě. Vzhledem 

k tomu, že ANO těžilo z protestní nálady ve 

společnosti ztělesněné svým heslem „Bude 

líp“ mělo jedinečnou šanci skrze vládní koalici 

prosadit řadu svých návrhů a slib daný 

voličům splnit. Z celkových 179 slibů ANO se 

vláda jako celek zabývala 62. Celkem 92 slibů 

ANO splnilo, 38 splnilo částečně nebo jsou 

v procesu. 32 slibů splněno nebylo a u 17 

nedokážeme jejich plnění posoudit.  

 

Vzhledem k dosavadním předvolebním 

průzkumům se dá předpokládat, že ANO na 

podzim 2017 opět získá parlamentní 

zastoupení a bude moci nadále naplňovat svůj 

program. To může mj. svědčit o úspěšnosti, se 

kterou se ANO k vládnutí postavilo. Otázkou 

je, zda to bude z pozice vládní či opoziční 

strany. Jaký program a sliby představí je 

otázkou, která bude zodpovězena 

pravděpodobně během září. 

 

 

  

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a2171/f9/pi170309.pdf
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PŘÍLOHA: plnění programu ANO 2013 dle resortů 
 
* bod je součást programového prohlášení vlády

SLIB SPLNĚNO? OPATŘENÍ 

STÁTNÍ ROZPOČET, DANĚ, PENZIJNÍ SYSTÉM 

Prosadíme povinné elektronické faktury 
ve státní správě, včetně povinného 
zveřejňování na internetu 

ano - zavedena ISDOC verze 6 v roce 2014 + registr smluv v 
roce 2016 
 

Zajistíme snížení provozních výdajů 
ministerských resortů o 20 % 

ne - výdaje v průměru stouply v porovnání s rokem 2013, pro 
roky 2016-17 nejsou data 

Chceme vrátit sníženou sazbu DPH na 
10 % 

částečně - první snížená sazba zůstala na 15 %, byla zaveden druhá 
snížená sazba 10 % na léky, knihy a kojeneckou výživu 

Budeme usilovat o zefektivnění výběru 
DPH 

ano - zavedení EET 

Snížení sazby DPH u léků, knih a 
tiskovin na nulu 

částečně - došlo ke snížení DPH u léku a tiskovin, ale jen na 10 % 
(snížení na 0 neprošlo přes EU) 

Chceme docílit toho, aby v následujících 
letech deficit českých veřejných financí 
nebyl vyšší než 3 % HDP 

ano - 2014 2,0 % HDP 
- 2015 0,4 % HDP 
- 2016 0,6 % HDP 
- 2017 ? 

Naším cílem je sestavovat vyrovnané 
rozpočty a dále nezadlužovat naši 
budoucnost 

ano - snížení z plánovaného deficitu 100 mld. Kč na 50 mld. 
Kč 

Rozšíříme použití institutu „závazného 
posouzení“ 

?  

Více odborníků finančních úřadů ano - na 500 nových míst od roku 2016 

Prosazení elektronické výměny dat a 
účetních záznamů (centrální úložiště) 

?  

Projekt jednoho inkasního místa v procesu -připravený projekt byl zrušen, ale počítá se s koncentrací 
komunikace státu a občana do jednoho místa 

Zefektivnění výběru DPH (reverse-
charge) 

ano - od dubna 2015 

PO – ponechat sazby na 19 % ano - 19 % zachováno 

Zrušit superhrubou mzdu ne - odloženo 

Zavedení daňových úlev pro 
zaměstnavatele 

ano  

Zavedení separátního důchodového účtu 
mimo státní rozpočet 

?  

Zavedení tzv. minimálního starobního 
důchodu 

ne  

Ponechat již přijatou valorizaci důchodů 
o inflaci o třetinu růstu reálných mezd 

ano - došlo ke zvýšení – důchody se v roce 2017 zvýší o 110 Kč 
na celkových 2550 Kč a procentní výměra o 2,2 % 

Zastavit automatické prodlužování věku 
odchodu do důchodu 

v procesu - zastropování odchodu do důchodu v 65 letech – 
schváleno v prvním čtení 

Prosadit automatické členství v druhém 
pilíři pro nové účastníky pracovního trhu 

ne - druhý pilíř byl zrušen 
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Zvýhodnit riziková povolání ve třetím 
pilíři 

?  

SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST 

Zvýhodnění zaměstnávání absolventů, 
lidí nad 50 let a hendikepovaných* 

částečně - ne daňové úlevy na sociálním pojištění pro 
zaměstnavatele 
- ano čerpání dotací EU na rozvoj pracovních míst 

Změna přístupu úřadů práce 
k uchazečům, kvalitní poradenství a 
individuální přístup 

ano - tichá linka na ÚP pro neslyšící 

Cílené rekvalifikační programy ano - podnikové vzdělávání zaměstnanců 
- projekt „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“ 
- Ucelený rekvalifikační program pro MSK 

Zamezení zneužívání sociálních dávek  ne  

Vznik pracovních míst u 
znevýhodněných skupin občanů 

?  

Vznik miniškolek a podnikových školek* ano 
 
 

- výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
zaměřené na investiční podporu předškolního vzdělávání 
- projekt Podpora implementace dětských skupin 

Efektivnější vymáhání výživného v procesu - zákon o zálohovaném výživném 

Podpora služeb pro rodiny, seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

částečně - ne separátní důchodový účet mimo stát. rozpočet 
- ne minimální starobní důchod 
- ano rozvoj služeb zajišťujících péči o seniory a OZP  

Nové podmínky sociálního bydlení * v procesu  - nový zákon o sociálním bydlení 

PRÁVO A SPRAVEDLNOST 

Reforma justice ano - série koncepčních změn výrazně zrychlila soudní řízení 
(např. u civilního řízení na 1. stupni medián z 310 dnů v 
2012 na 197 dnů v 2016) a snížila rozdíly mezi 
jednotlivými soudy 

Orgán na zajištění nezávislosti soudců ne - Nejvyšší soudcovská rada zavedena nebyla 

Nový občanský soudní řád* v procesu - není schválen nový občanský soudní řád 

Jiný systém hodnocení práce soudců, 
jejich vzdělávání, kvalitnější personální a 
technické vybavení soudů 

částečně - projekt na vzdělávání soudců 
- výrazné personální posílení soudů 

Povinnost uhradit částku (pokutu) až do 
výše 10násobku žalovaného nároku 

ne - není penalizace zneužití postavení dlužníka 

Lhůty pro vydání rozhodnutí ne - není zavedena lhůta pro vydávání rozhodnutí 

Posílíme dozor soudu nad činností 
exekutorů* 

ano - na každém okresním soudě jedno nové pracovní místo 
na tento dozor 
- zdvojnásobený počet ministerských kontrol 
- novela o vyplácení exekutorů 

Odškodníme každého, kdo byl postižen 
nespravedlivým postupem a 
rozhodnutím státu a jeho orgánů 

částečně - ministerstvo spravedlnosti dobrovolně vyplácí všechny 
nesporné nároky a daří se mu zvládat neustále se 
zvyšující počet žádostí i díky výraznému personálnímu 
posílení agendy 
- nyní zavádíme formuláře pro snadnější uplatnění 
nároku poškozenými 

Nový trestní řád * v procesu - není vytvořen nový trestní řád 
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Posílíme nezávislost státního 
zastupitelství * 

ne - novela o státním zastupitelství není přijata 

Vytvoříme nebo posílíme specializované 
útvary státního zastupitelství pro boj se 
závažnou hospodářskou a finanční 
kriminalitou* 

ne - není vytvořeno Speciální státní zastupitelství 

Zreformujeme vězeňství a zefektivníme 
programy zacházení s odsouzenými* 

ano - zaměstnávání vězňů 
- nová koncepce vězeňství a její postupné naplňování 
formou každoročních akčních plánů 
- příprava projektu „otevřená věznice“ 

Široké využívání trestů spojených s 
dohledem probačního úředníka 

v procesu - zavedení elektronických náramků pro domácí vězení 

Zřídíme dlouhodobě chybějící 
koncepčně-analytický útvar, odpovědný 
za vypracování a realizaci resortní 
strategie minimálně pro období deseti let 

ne - není útvar, ani dlouhodobá koncepce resortu 

PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ 

Snížíme administrativní zátěž pro 
podnikatele* 

ano - Zpráva o míře a způsobu snižování administrativní 
zátěže podnikatelů za rok 2015  

S experty z jednotlivých oborů 
definujeme moderní, ucelenou a 
prorůstovou průmyslovou politiku ČR* 

 
? 

 

Efektivnější využití veškerých 
evropských dotací v programovém 
období 2014–2020* 

částečně - společně s MMR 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, se 
musí stát místem podpory českého 
exportu 

?  

Rozšíříme aktivity agentury CzechInvest 
při zachování současné podpory investic 
do tradičních průmyslových odvětví * 

částečně - CzechInvest rozšířil aktivity pro start-upy 

Revidujeme systém podpory 
obnovitelných zdrojů energie* 

?  

Rozvoj stavebnictví, zajistíme potřebné 
finanční zdroje na dobudování páteřních 
částí silniční, železniční i vodní dopravní 
infrastruktury, energetické 
infrastruktury 

částečně  

Budeme iniciovat změnu stavební 
legislativy 

ano  - PS začátkem dubna 2017 schválila novelu stavebního 
zákona 

Rozšíření stávajícího zákona o 
investičních pobídkách 

ano - Zákon, kterým se mění zákon č. 192/2012 Sb., kterým se 
mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o 
změně některých zákonů (zákon o investičních 
pobídkách), 

Podpoříme výuku technických oborů na 
středních a vysokých školách* 

ne  

Podpoříme mikropůjčky a další formy 
financování pro malé a střední 
podnikatele* 

ne  
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Zjednodušíme přístup k veřejným 
zakázkám pro malé a střední 
podnikatele* 

ano - Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ, zákon č. 
134/2016 Sb.) 
- Koncepce MSP 2014-2020 
 

Podpoříme vzdělávání začínajících 
podnikatelů a rozvoj center sdílených 
služeb* 

ano - Koncepce MSP 2014-2020 

DOPRAVA 

Celorepubliková koncepce dopravy částečně - Bílá kniha 
- žádná celková koncepce nevznikla 

Zvýšení finančních příjmů, dočerpání 
zdrojů z EF 

ano - budování infrastruktury, dočerpání prostředků EF 

Posílení dopravní infrastruktury pomocí 
modelu PPP 

ano - Vytvoření projektů budování infrastruktury pomocí PPP 
- budování D4 za pomocí PPP 

Podpora růstu zaměstnanosti ?  

Zvýšení prostředků na údržbu silniční a 
železniční sítě 

ano 
 

- zvýšení podpory krajů na opravy 
- spolufinancování regionální železnice 

Zmírnění zatížení silnic ano - železniční koridor Severní moře-Balt 
- železniční spojení s přístavem Atverpy 
- koncepce nákladní dopravy 
- bez opatření na kontrolu váhových limitů a sankce 

Podpora budování obchvatů ano - zahájení výstavby několika obchvatů 
- vyjmutí úseků dálnic ze zpoplatnění 

Vytvoření zásobníku dopravních 
projektů, investiční pobídky 

částečně - dálnice D11, D8, D1 
- bez opatření týkajících se plavební stupeň Děčín, 
Pražského okruhu 
- novela zákona o investičních pobídkách 

VNITRO 

Restrukturalizace policejního sboru* částečně - není schválena novela zákona o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, ale došlo k navýšení 
platových tarifů v této oblasti 

Razantnější boj proti organizovanému 
zločinu 

ano - novela zákona o daních z příjmu 

Konec byznysu s dávkami na bydlení ano - novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která řeší 
doplatky na bydlení 

Transparentnost státní správy a 
samosprávy 

ano - vznik registru smluv, harmonogram centrálního nákupu 
státu, elektronizace zadávání veřejných zakázek pod NEN 

Zkouška spolehlivosti pro osoby ve 
veřejné správě 

ne - institut testu integrity ve veřejné správě není vytvořen 

Vznik specializovaného protikorupčního 
úřadu při Vrchním státním zastupitelství 

ne - není přijata novela zákona o státním zastupitelství 

Zavedení centrálního registru účtů ano - přijat zákon o centrální evidenci účtů 

Zavedení e-justice ne - na projektu elektronického trestního spisu se pracuje, 
ale stále ještě není v provozu 

Obnova finanční policie ano - finanční policie byla obnovena 

Zavedení nezávislé kontroly tajných 
služeb 

ne - novela zákona o zpravodajských službách zatím není 
přijata 
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Rozšíření pravomoci orgánů NKÚ ne - novela rozšiřující pravomoci NKÚ nebyla schválena 

Zlepšení podmínek HZS a záchranných 
složek* 

ano - zvýšení platových tarifů pro HZS 

Profesionalizace a efektivita veřejné 
správy* 

ano - projekt Podpora profesionalizace a kvality státní služby 
a státní správy; soutěž Přívětivý úřad 

Přijetí kvalitního zákona o státní službě ano - v roce 2014 byl schválen zákon o státní službě 

Dodržování principu transparentnosti 
činnosti veřejné správy 

ano - vytvořen registr smluv, pokračování e-Government 

Efektivita využívání lidských zdrojů ve 
veřejné správě 

ne - výdaje na externí služby ve státní správě neklesají 

Prověření závěrů auditů o činnosti 
veřejné správy 

? - nevím, jak zjistit, že ANO audity prověřilo 

Prověření funkčnosti systému e-
Government 

? - nevím, jak zjistit, zda to ANO udělalo, podle hodnocení 
OSN je ČR v kvalitě e-Governmentu pozadu, nicméně se 
každoročně zlepšuje 

Kontaktní centra na informace z 
veřejných registrů 

ano - novela zákona o základních registrech 

Prověření odstranění duplicity agendy 
státní správy 

? - nenašla jsem, zda bylo odstranění duplicity prověřováno 

Zřízení centrálního registru smluv ano - od července 2016 funguje registr smluv 

Zákon na dohledatelnost vlastníků 
listinných akcií v akciových 
společnostech 

ano - přechozí vláda schválila od 2014 transparenční zákon 

Zákon na zprůhlednění obsazování 
dozorčích rad státních podniků 

částečně - vytvořen Výbor pro personální nominace; zákon o 
výběru odborníků přijat nebyl 

Prosazení novely Ústavy a zákona o NKÚ ne - novela Ústavy, zákona o NKÚ i novela zákona o státním 
zastupitelství nebyla schválena 

MÍSTNÍ ROZVOJ 

Centrální monitoring veřejných investic ne - systém není vytvořen 
- projekt státní expertízy byl v prosinci 2015 přesunut na 
MF 

Kontrolovatelná agenda zadávání 
veřejných zakázek* 

ano - novela zákona o veřejných zakázkách 
- nový zákon o zadávání veřejných zakázek 
- Pakt integrity 
- Národní elektronický nástroj pro elektronizaci veřejných 
zakázek – NEN 
- e-tržiště 

Dočerpání EU fondů 2007-13 ano - vyčerpáno 96,4 % dotací 

Účelové nastavení EU fondů 2014-2020 ano - nastavení jednotného metodického prostředí 
- systém MS2014 

Posílení rozpočtů obcí, vyrovnání 
regionů 

ano - Zákon o rozpočtovém určení daní 
- novela zákona o regionálním rozvoji 
- vytvořen přehled všech národních dotačních programů, 
který je pravidelně aktualizován v rámci akčních plánů 
strategii regionálního rozvoje 

Vyřešení bytové problematiky částečně - připravována transformace SFRB 
- programy na podporu bydlení seniorů – KODUS 
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- revize Koncepce bydlení ČR do 2020 

Cestovní ruch do resortu ministerstva 
kultury 

ne - cestovní ruch stále součástí MMR 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Zařazení preventivního programu – po 
splnění bonusy pro občany 

částečně - pojišťovny zvaly pacienty od ledna 2014 do června 2015 

Změna systému tzv. „regulačních 
poplatků“* 

ano - Vláda České republiky dnes (2. 7. 2014) schválila novelu 
zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 
48/1997 Sb.), která ruší regulační poplatky ve 
zdravotnictví s výjimkou devadesátikorunového poplatku 
za využití lékařské a zubní pohotovosti. 

Prosazení zákona o zdravotních 
pojišťovnách* 

ano - Zákon České národní rady o resortních, oborových, 
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 

On-line veřejně přístupné účty 
pojišťoven za poskytnutou péči 

ano - pojišťovny mají své on-line systémy 

Zastavení nákupu předražené 
zdravotnické techniky, zdravotnického 
materiálu a nekoncepčnímu budování 
zdravotnických zařízení a nákupům 
léčivých přípravků* 

? 
 

 

Zákon o zdravotnických zařízeních – 
vymezení pro akutní, následnou a 
specializovanou péči*  

částečně - zákon o neziskových nemocnicích 

 

Zřízením elektronických aukcí léků ne  

Léková politika* ne  

Spolupráce s SÚKL ? 
 

 

Proti zavádění komerčně řízené péče, 
proti společnému vlastnictví nemocnic a 
pojišťoven* 

? 
 

 

Definovat práva a povinnosti sesterských 
a ošetřovatelských pozic 

ano - Novela ošetřující vzdělávání nelékařských 
zdravotnických pracovníků, jednodušší postupy při 
vydávání lékařských posudků a zákonné oprávnění pro 
ombudsmana 

ŠKOLSTVÍ 

Udržitelné financování * částečně - 2% navyšování rozpočtu ročně 
-kariérní řád 
- zákon o pedagogických pracovnících 

Vzdělávání v cizích jazycích žádaných na 
trhu práce a vzdělávání v oblasti finanční 
gramotnosti 

v procesu 
 

- příprava Koncepce jazykového vzdělávání 
- akce Global Money Week 

Podpora technického odborného 
vzdělávání * 

částečně  - rok průmyslu a technického vzdělávání, ke kterému se 
MŠMT přidalo 
- úprava daňového zvýhodnění pro firmy 

Zapojíme firmy a zaměstnavatele do 
složky praktické výuky 

částečně - projekt Pospolu, který vypracoval doporučení, ale 
realizace je v počátcích 

Nechceme zavádět školné * ano - novela zákona o vysokých školách 

Lepší možnosti zřizování školek* ano 
 

- zvýšení fondu MŠ a ZŠ 
- program Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ 
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Změna systému školství založeného na 
kvantitě studentů 

ano - novela školského zákona 

Podpoření prestiže VŠ a posílení 
autonomie VŠ 

ano 
 

- novela zákona o vysokých školách 
- novela zákona o veřejných výzkumných institucích ( nový 
Akreditační orgán) 

Zlepšení hodnocení výzkumných 
institucí* 

ano - nová Metodika 2017+ 

Podpora TV na nižších stupních v procesu 
 

- projekt Hodina pohybu navíc 
- koncepce podpory sportu 2016-2025, ale ještě ne 
standardizované 

Stabilní prostředí financování 
sportovních klubů* 

ano - novela zákona o podpoře sportu 

Daňové zvýhodnění sportovních klubů a 
fyzických osob s vazbou na sport 

ne - žádné změny týkající se daňového zvýhodnění pro kluby 
a osoby věnující se sportu 

Omezení závislosti financování sportovní 
činnosti na výnosech z loterií a sázek 

ne - novela loterijního zákona propojila odvody z loterií s 
ČOV, který peníze na financování přerozděluje 

Motivace privátních subjektů k podpoře 
mládežnického sportu 

ne - není žádná ucelený systém motivace privátních subjektů 

Navázat podporu ČOV na koncepci řízení 
a financování sportu 

ano - ČOV se přímo podílí na rozdělování financí pro jednotlivé 
sportovní činnosti a dohlíží na to, aby nebyly finance 
zneužívány 

Konec rozpočtového dotování 
profesionálních částí sportovních klubů, 
provozovaných jako obchodní 
společnosti 

ano - splněno v rámci evropské legislativy 

Podpora aplikovaného výzkumu v 
přírodovědných a technických oborech 

ano - navyšování rozpočtu TA ČR, řada programů na podporu 
aplikovaného výzkumu 

Podpoříme fungující podnikatelské 
inkubátory a akcelerátory 

ano - vznik Národního inovačního fondu, jehož součástí je i 
podpora univerzitního podnikání 

Rozšíříme praxi regionálních inovačních 
center 

ano - návaznost na předchozí operační programy na podporu 
výzkumu a vývoje 

Podpoříme inovační podnikání na 
principech venture kapitálu 

ano - vznik Národního inovačního fondu, který podporuje 
financování startupů 

Posilování kvality v prostředí vysokých 
škol i Akademie věd ČR 

v procesu 
 

- projekt započatý již v 2008 (MPO) 

KULTURA 

Odbornost ministrů ano - ministr Herman setrval na postu celé funkční období 

Posílení financování resortu* částečně - navýšení rozpočtu těsně pod hranici 1% 
- není schválen z. o veřejných kulturních institucích 
- není novela o Státním fondu kultury 

Podpora kulturního dědictví* částečně - novela zákona o státní památkové péči 

Transformace příspěvkových organizací ne - není schválen z. o veřejných kulturních institucích 

Odpolitizování ředitelů KI ne - není schválen z. o veřejných kulturních institucích 

Podpora akviziční činnosti muzeí ano - vznik Akvizičního fondu při MK 

Podpora veřejných knihoven ano - pokračování dlouhodobých projektů 
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Podpora neprofesionálního umění ano - pokračování dlouhodobých projektů 

Vyšší mzdy v kultuře ano - zvýšení mezd v kultuře o 9,4% 

Spolupráce s MŠMT na podpoře 
uměleckých aktivit dětí 

ne - není vytvořena žádná společná koncepce podpory 

ZAHRANIČNÍ POLITIKA 

Upevňování členství v EU, NATO, 
kultivace bilaterálních vazeb* 

ano - zejména spolupráce s ČLR 

Aktivní, konstruktivní členství v EU ?  

Rozvoj ekonomických vazeb v rámci EU ano - nárůst exportu do EU, zejména posílení spolupráce s 
Německem 

Odborní kariérní diplomaté v EU ?  

Posilování vztahů se sousedními 
zeměmi, V4* 

ano - Česko-německé kulturní jaro 
- české předsednictví V4 s cílem posilování důvěry 

Spolupráce na misích MO ano - aktivní členství v NATO a jeho vojenských misích 
- zapojení do mírových operací OSN 

Jednotná zahraničně-obchodní politika* ano - dohoda o spolupráci MPO a MZV 
- Spolupráce s SP ČR a HK ČR v oblasti hospodářské 
diplomacie 

Důraz na lidská práva v ZP ano - Program transformační politiky  
- nová koncepce transformační spolupráce 

Vyřešení energetické bezpečnosti ČR ano - připojení k Energetické unii EU 

Kvalifikovaná apolitická státní služba 
MZV 

ano - Zákon a státní službě 
- Navyšování rozpočtu MZV 
(nedostatečně) 

OBRANA A VNĚJŠÍ BEZPEČNOST 

Posilování transatlantické vazby* ano 
 

- zvýšení výdajů MO na HDP 
- navýšení rozpočtu na 1,4 % HDP v procesu 
- navyšování počtu vojáků 
- aktivní účast ČR v NATO 

Posilování společné bezpečnostní 
politiky v rámci EU 

ano - účast ČR (vojenské mise) 
- navyšování kapacit 
- vytvoření bojových skupin 

Aktivní domácí i zahraniční politika ano - bezpečnostní strategie ČR 
- koncepce politiky ČR v EU 

Modernizace Armády ČR* ano 
 

- navýšení rozpočtu 
- modernizace 
- navyšování příslušníků 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Potravinová soběstačnost* ne  

Snížení DPH částečně - snížení DPH pro kojenecné výrobky, mlýnské výrobky, 
slad, škroby... 

Podpora výroby komodit* ano - přímé platby, program Greening 

Podpora rozvoje venkova* ano - schválení podpory 

Narovnání podmínek v rámci EU* ano - došlo k němu ale již v roce 2013 
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Zemědělství jako obnovitelné zdroje ano - program na podporu biopaliv 

Legislativní ochrana zemědělců * částečně - novela zákona o tržní síle 

Dozorové orgány v gesci Ministerstva 
zemědělství* 

ano  

Kontrola dovážených potravin* ano  

Vhodné podmínky pro prodej ze dvora částečně  

Vytvoření 40 tisíc pracovních míst* ne  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Nízkoemisní zdroje energie, utlumení 
uhelných elektráren 

ne  

Efektivnější využívání odpadů, 
ekologická a energeticky využitelná 
likvidace odpadu 

částečně -  přijaty PPVO a POH 2015-2024 
- ekologická likvidace autovraků 
- ne spalovny 

Prosazení „Zeleného programu“ pro 
regiony se špatným ŽP 

částečně - pokračování dotačního programu „Zelená úsporám“ 
- další vlna kotlíkových dotací 
- chybí komplexní regionální program 

Vytvoření strategie pro přizpůsobování 
se klimatu, opatření proti suchu 

ano - „Adaptační strategie ČR“ 
- Dotační program „Dešťovka“ 

Podpora vzniku nových vodních zdrojů ano - Dotační program OPŽP 

Zlepšení imisní situace v postižených 
regionech 

ano 
 

- dotace na ekologická auta 
- dotace pro průmyslové podniky 
- programy zlepšování kvality ovzduší 
- Novela zákona o ochraně ovzduší (nízkoemisní zóny) 
- schválení Národního programu snižování emisí ČR 
- strategická součinnost s ČEZ 
- schválena Politika ochrany klimatu 

Obnova sanace starých ekologických 
zátěží 

ano - dotační program OPŽP na analýzu a likvidaci 
ekologických zátěží 

Srovnání environmentální legislativy s 
normami EU 

ano - novela zákona EIA 
- zákon o obalech 
- ratifikace Pařížské dohody o změně klimatu v procesu 

Rovnoprávné postavení podnikatelů a 
investorů v procesech EIA 

ano -novela zákona EIA 

Vyšší efektivita podpory projektů z 
programů EU 

ano 
 

- navyšování počtu výzev k dotačním programům v rámci 
EU 
- zrychlení schvalování financování 

 

 

 


