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Listopad 2021 

JAK SI VEDLA VLÁDA ANDREJE BABIŠE? 
Karel Sál 

Shrnutí 

Druhá vláda Andreje Babiše pomalu končí. Za těch 1202 dnů, kdy byl menšinový kabinet ANO 

a ČSSD u moci, se toho seběhlo opravdu hodně. Především to je celosvětová pandemie covidu, 

kterou se ani přes očkování, bezprecedentní zdravotní opatření a dlouhé měsíce nouzového 

stavu nedaří zkrotit. Pak vzpomeňme na roztržku s Ruskem, které na našem území provedlo 

teroristický útok a zavraždilo 2 naše spoluobčany a následně se do vlasti musela vrátit drtivá část 

ruského „diplomatického“ sboru. Do toho připočítejme povodně, tornádo na jižní Moravě, 

ekonomickou krizi, nedostatek čipů, zdražování energií a raketovou inflaci. Člověk by řekl, 

že na jednu vládu toho bylo až dost. 

Pokud vše shrneme, vláda má programové prohlášení celkově splněno na 84 % a ve 3 hlavních 

prioritách se může chlubit 10 splněnými body z 11. Na první pohled a s vědomím jaké výzvy 

do toho vláda musela řešit, to nevypadá vůbec špatně. 
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Právě ale bezprecedentní výzvy ztěžují zhodnocení toho, jak si vlastně oněch 3 a půl roku vedla. 

Jak můžeme zhodnotit úspěšnost či neúspěšnost vlády, která se musela potýkat se zdravotní krizí, 

kterou žádná předchozí vláda za posledních 100 let řešit nemusela? Jak důležité je plnění 

programového prohlášení vlády, které vznikalo ještě v předcovidovém období, kdy zdravotní politika 

znamenala hlavně debatu o výši platů lékařů a sester? A jak ohodnotit výsledek počínání vlády v rámci 

proticovidových opatření, když pandemie není ještě u konce? To jsou otázky, které probereme 

v tomto textu. 

Připomeňme, že kabinet v demisi v tuto chvíli čeká, jak dopadnou jednání mezi prezidentem Milošem 

Zemanem a designovaným premiérem Petrem Fialou. Vzhledem ke katastrofickým číslům nakažených 

si patrně Fiala, Babiš i většina společnosti přeje, aby Česká republika měla vládu s plným mandátem 

co nejdříve. Vládu, která vezme otěže boje s pandemií rázně do ruky. Pro předání odpovědnosti 

a pověstných 100 dní hájení jsme si asi nemohli vybrat horší okamžik, ale na to se historie ptát nebude. 

Levice a Babiš to mají delší 

V předchozích letech bylo zhodnocení úspěšnosti vlád poměrně jednoduchou záležitostí. Stačilo si 

po 4 letech vzít dokument s názvem Programové prohlášení vlády (PPV), z něj extrahovat jednotlivé 

závazky, zhodnotit míru jejich naplnění a člověk měl alespoň rámcovou představu, jak na tom onen 

kabinet zhruba je. Jenže i v dobách předcovidových to nebylo zase tak jednoduché. Pokud zůstaneme 

pouze u plnění konkrétního PPV, záleží na délce, formě a míře konkrétnosti opatření, které si vláda 

předsevzala.  

Co se týče délky samotného PPV, na grafu níže vidíme, že programová prohlášení posledních 2 dekád 

jsou do počtu slov několikanásobně delší než ty z 90. let. Programové prohlášení druhé vlády Andreje 

Babiše [viz PPV 2018b] je suverénně nejdelší od roku 1918 (14 223 slov; viz graf č. 1 níže), jelikož PPV 

vlády Bohuslava Sobotky (15 616 slov; viz PPV 2014) obsahuje také koaliční smlouvu, která zabírá více 

než 60 % dokumentu. Babišově vládě se blíží pouze vláda Petra Nečase [PPV 2010], 

která v tomto stěžejním programovém dokumentu obšírně popisovala plánovaná ekonomická 

opatření na zvládnutí tehdejší světové ekonomické krize. 

Graf 1: Počet slov programového prohlášení jednotlivých vlád v letech 1918–2018 

 

Zdroj: Krawiecová, 2018. 

Pokud se zaměříme pouze na PPV po rozdělení Československé federativní republiky v roce 1993 

(od II. Klausovy vlády dále, viz graf č. 2 níže), vidíme, že pravicové vlády pod taktovkou ODS (tmavě 

modře) v průměru mají programové prohlášení mnohem kratší než ty levicové vedené ČSSD 
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(oranžově). Zatímco pravici ve 4 programových prohlášeních stačilo průměrných 7 382 slov na jedno 

PPV, levice v rámci 5 PPV potřebovala v průměru 11 989 slov. Zda čísla znamenají, že pravice méně 

mluví a více jedná, či že levice dokáže přesněji formulovat své plány, je bohužel už nad rámec 

tohoto textu. Každopádně data napovídají, že délka PPV je ovlivněna politickou orientací vlády, 

ale také okolnostmi, které nástup vlády provázejí. 

Samostatnou kategorii pak představují PPV úřednických vlád (šedě), u kterých ani nikdo 

nepředpokládá, že by měla mít nějaké dalekosáhlé a přesně popsané plány, jelikož jde primárně 

o udržovací těleso, které má překlenout politikou krizi a následně předat vládu kabinetu s plným 

mandátem. Navíc taková vláda většinou ani neví, jak dlouho bude u moci, tudíž není detailní PPV 

potřeba. Proto si také 3 úřednické vlády v průměru vystačily pouze se 2081 slovy. 

Graf 2: Počet slov programového prohlášení jednotlivých vlád v letech 1996–2018  

 

Zdroj: Data Krawiecová, 2018; PPV 2018a; vlastní graf. 

Záleží na formulaci a odvaze 

Jenže délka ještě nic neříká o tom, kolik jednotlivých bodů si ke splnění do dokumentu vetkla a co je 

nejdůležitější – do kdy plánuje jejich splnění. Primárně tak záleží na formulaci a konkretizaci 

jednotlivých cílů. 

Pokud v programovém prohlášení současné vlády čteme, že „do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů 

dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 

rozestavíme dalších 180 km dálnic,“ [PPV 2018b: 16], je to jasný závazek i s časovým horizontem, 

do kdy má ke splnění dojít. Pak opravdu lze jednoduše říct, zda vláda cíl splnila či nikoliv. 

Pokud ale ve stejném prohlášení najdeme formulaci, že „zahájíme diskuzi o změně rozpočtového určení 

daní tak, aby byl v rámci přerozdělování daňových příjmů, které jsou součástí rozpočtů obcí, zohledněn 

rovněž počet seniorů trvale žijících v jednotlivých obcích s cílem motivovat obce ke zvyšování kvality 

služeb určených pro tuto skupinu obyvatel,“ [PPV 2018b: 7] tak objektivně stačí jedno prohlášení 

ministryně financí k této problematice na tiskové konferenci a diskuzi můžeme s přivřením obou očí 

považovat za „zahájenou“ a bod za splněný. 
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Na tomto příkladu je dobře vidět, že samotné plnění PPV je kriticky závislé na formulaci. Pokud chce 

vláda po 4 letech vypadat úspěšně, může si udělat takové programové prohlášení, které lze splnit velmi 

snadno. Vágní sliby o nastartování diskuze se plní přeci jen snadněji než stavba dálnic – o to víc v České 

republice.   

Nynější vláda má v PPV obsaženo 641 úkolů, což je značný rozdíl oproti předchozí vládě Bohuslava 

Sobotky, která jich formulovala pouze 111 [ČT24 2019]. K 30. listopadu 2021 byl stav plnění 

současného PPV 84 %, což je vzhledem k okolnostem, kdy vláda poslední 2 roky řeší hlavně pandemii 

covidu, poměrně dobré číslo. 

Jenže kvantita neznamená kvalita, tak se pojďme podívat alespoň na 3 hlavní strategické směry, 

které si druhá vláda Andreje Babiše vytkla jako prioritní. To jsou 1) Chceme důchodovou reformu, 

2) Digitální Česko a 3) Chceme být v Evropě vidět [PPV 2018b: 1-4]. Andrej Babiš a jeho vláda 

si v těchto okruzích vytyčili 11 konkrétních cílů, jejichž splnění nyní prověříme. Při analýze se budeme 

striktně držet formulace konkrétního bodu a na základě kroků vlády ke každému bodu přiřadíme 

hodnocení splněno či nesplněno plus odůvodnění. Jak si tedy vláda nyní stojí v plnění svých 3 hlavních 

priorit? 

1. Chceme důchodovou reformu. (splněno 2/3) 

a) „Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Podstatou bude oddělení 

důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů 

mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet. Veřejnost 

bude vědět, kam její sociální odvody směřují a jak jsou využity.“ [PPV 2018b: 1] 

o Hodnocení: První a nejdůležitější bod označujeme jako nesplněn. 

o Odůvodnění: Během mandátu této vlády nedošlo k oddělení důchodového účtu 

a kabinet nepředstavil konečnou formu důchodové reformy. Na druhou stranu 

i v prohlášení vlády Petra Nečase můžeme číst, že „důchodová reforma je pro vládu 

prioritou.“ [PPV 2010: 7] To jen ukazuje, nakolik obtížné je daný bod splnit. 

b) „Vláda zavede nejpozději do konce roku 2018 slevy z jízdného ve vlacích a autobusech 

pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.“ [PPV 2018b: 1] 

o Hodnocení: Splněno. 

o Odůvodnění: Vláda 27. března 2018 schválila 75% slevu týkajících se dětí od 6 do 18 

let, studentů do 26 let a seniorů od 65 let. Opatření vstoupilo v platnost k 1. září 2018. 

c) „Prosadíme rychlejší realizaci výstavby dostupného bydlení pro seniory a také pro mladé rodiny, 

a to zejména formou nájemního bydlení v malometrážních bytech komunitního typu, 

to vše na základě provedené analýzy těchto potřeb ve spolupráci s kraji, městy a obcemi.“ [PPV 

2018b: 2] 

o Hodnocení: Splněno. 

o Odůvodnění: Vláda skrze Státní fond podpory investic (SFPI) realizovala program 

Nájemní byty – tedy poskytování nízkoúročených úvěrů se splatností max. 30 let 

na výstavbu nájemních bytů a domů (či na přestavbu budov) pro vymezenou skupinu 

obyvatel. Příjemcem úvěrů mohou být jakékoliv právnické osoby včetně obcí. Cílovou 

skupinou pak byli senioři 65+, zdravotně postižení a mladí do 30 let. V letech 2018 
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až 2021 byly poskytnuty úvěry za 729,35 mil. Kč a byla podpořena výstavba 529 

bytových jednotek. [SPFI 2018: 19; SPFI 2019: 17-19; SPFI 2020: 19-20] 

2. Digitální Česko. (splněno 4/4) 

a) „Chceme dostupnost vysokorychlostního internetu všude.“ [PPV 2018b: 2] 

o Hodnocení: Vzhledem k poměrně vágní formulaci slibu splněno. 

o Odůvodnění: Vláda vytvořila Národní plán rozvoje sítí1 s velmi vysokou kapacitou 

na podporu výstavby sítí elektronických komunikací, jejichž další rozvoj je součástí 

Národního plánu obnovy, schváleného EK a Operačního programu Technologie 

a aplikace pro konkurenceschopnost. Chtít dostupnost je totiž jednodušší 

než formulace ve stylu: „Zařídíme vysokorychlostní internet v každé obci.“ 

b) „Chceme jednotné standardy, v maximální míře využívat sdílených služeb.“ [PPV 2018b: 2] 

o Hodnocení: Splněno. 

o Odůvodnění: Vláda přijala změnu zákona o bankách2 (více známo jako bankovní 

identita), která umožňuje přístup až 7,5 milionu občanů k digitálním službám státu. 

Rovněž provedla transpozici evropského kodexu pro elektronické komunikace. 

Nepřímo je tato problematika řešena i v rámci zákona o právu občana na digitální 

služby, který byl podepsán prezidentem 14. prosince 2019. 

c) „Na úrovni státu musíme mít jednotné služby. Vytvoříme centrální portál státu, kde si občan 

bude moci vše vyřídit, a k tomu využijeme služeb České pošty pro ty občany, kteří internet 

nemají.“ [PPV 2018b: 2] 

o Hodnocení: Splněno.  

o Odůvodnění: Vláda rozšířila rozsah služeb poskytovaných Portálem občana, 

a to jak služeb, které realizuje přímo Portál občana, tak služeb, které jsou dostupné 

jeho prostřednictvím z dalších centrálních, krajských i obecních portálů (princip 

federalizace). 

d) „Elektronizace musí být všude, kde je to možné – daňová přiznání, elektronické recepty, 

elektronická dálniční známka atd.“ [PPV 2018b: 2] 

o Hodnocení: Vzhledem k vágní formulaci cíle splněno. 

o Odůvodnění: Kromě portálu Moje daně, eReceptu a e-shopu na dálniční známky stát 

mimo jiné zrealizoval portál MPSV, eNeschopenku, registr práv a povinností či systém 

jednotného tarifu na železnici. Poměrně úspěšné kroky vlády na poli eGovernmentu 

se odrazily i v mezinárodním srovnání. Zatímco v žebříčku OSN E-Government Survey 

v roce 2018 ČR obsadila 54. místo [UN GS 2018: 222], v roce 2020 je to posun směrem 

vzhůru na 39. místo [UN GS 2021: 260]. 

  

 
1 Akční plán 2.0 byl schválen usnesením č. 778 ze dne 4. listopadu 2019 o Akčním plánu 2.0 k provedení 

nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací. 
2 Usnesení vlády č. 870 ze dne 9. prosince 2019. 
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3. Chceme být v Evropě vidět. (splněno 4/4) 

a) „Musíme důrazněji hájit své zájmy ve sjednocující se Evropě. Jde nejen o imigrantské kvóty, 

které odmítáme – a o tom chceme přesvědčit své partnery.“ [PPV 2018b: 2] 

o Hodnocení: Splněno. 

o Odůvodnění: Na Evropské radě v červnu 2018 došlo k odmítnutí principu 

přerozdělování uprchlíků tak, jak navrhovala Itálie. Prezidenti a premiéři členských 

států jednali o nastavení azylové politiky a státy Visegrádské čtyřky Česko, Slovensko, 

Polsko a Maďarsko vystupovaly nejrazantněji proti kvótám. Podobný postoj zaujaly 

také Německo a Francie, tudíž došlo i k proklamovanému „přesvědčení partnerů.“ 

[Magdoňová 2021] 

b) „Chceme i větší podporu pro boj s daňovými ráji, daňovými úniky.“ [PPV 2018b: 2] 

o Hodnocení: Splněno. 

o Odůvodnění: Vláda přijala nová pravidla zamezující této nelegální optimalizaci – sadu 

opatření ze směrnice ATAD (např. limit pro daňovou uznatelnost úrokových nákladů) 

[GFŘ 2021: 1-2]. A zavedla novou oznamovací povinnost pro korporace, které vyvádějí 

dividendy do zahraničí [Lajsek 2021].  

c) „Chceme i podporu pro naše záměry v rozvoji jaderné energetiky. Nechceme jen přikyvovat 

Bruselu, ale chceme jeho politiku měnit.“ [PPV 2018b: 2] 

o Hodnocení: Splněno. 

o Odůvodnění: Na jednání ER a eurosummitu ve dnech 12. a 13. prosince 2019 v rámci 

debaty u klimatu vláda ČR vystupovala na ER a představila podmínky, podle kterých je 

schopna se zavázat k cíli klimatické neutrality do roku 2050. Hlavní prioritou pro ČR 

bylo uplatnit právo státu rozhodnout si o svém energetickém mixu a možnosti 

samostatně si zvolit nejvhodnější technologie pro přechod ke klimatické neutralitě. 

Závěry konkrétně konstatují, že některé členské státy včetně ČR považují 

jako nejvhodnější technologii k dosažení klimatické neutrality právě jadernou energii. 

d) „Vláda nevidí v současné době možnost přijetí společné evropské měny, nicméně i nadále 

respektuje přijaté závazky.“ [PPV 2018b: 2] 

o Hodnocení: Splněno.  

o Odůvodnění: Vláda nepodnikla kroky vedoucí k přijetí společné měny. 

Pokud to celé shrneme, současná vláda má PPV celkově splněno na 84 % a ve 3 hlavních prioritách 

se může chlubit 10 splněnými body z 11. Na první pohled a s vědomím, že do toho vláda musela řešit 

globální pandemii nevídaného rozsahu, to nevypadá vůbec špatně. Má to ale háček.  

Právě první bod věnovaný důchodové reformě byl stěžejním bodem, se kterým tato vláda vstupovala 

do Strakovy akademie. To, že 3 a půl roku nebyla schopna alespoň definovat svůj vlastní návrh a začít 

jej artikulovat, je špatná vizitka práce ministryně Maláčové, ale potažmo celé koaliční vlády, 

která nedokázala prioritní bod dotáhnout alespoň do prezentovatelné podoby. To je na jinak poměrně 

úspěšném angažmá velká skvrna. Jenže plány vlády před nástupem mění realita běžného rozhodování 

a okolnosti, které vláda před svým nástupem nemohla ani tušit – ano, mluvíme o koronaviru. 
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Covid všechno mění 

Předem musíme říct, že každá vláda v minulosti musela řešit krize, které přicházely náhle 

a bez varování, což do jisté míry změnilo její priority. Dobrým příkladem je vláda Vladimíra Špidly. 

Vladimír Špidla se po volbách v roce 2002 nacházel ve značně komfortní situaci. Jako „učedník“ Miloše 

Zemana tehdy drtivě vyhrál volby (30,2 %) a sestavil středo-levicovou vládu spolu s KDU-ČSL a US-DEU, 

ve které ČSSD měla 12 ministrů a partneři jen 6. Silné postavení socialistů se také projevilo v konečném 

programovém prohlášení, kde můžeme číst pasáže o „realizaci zásad evropského sociálního modelu, 

založeného na sociálně a ekologicky orientovaném tržním hospodářství, považuje za svůj cíl přispět 

k tomu, aby se naše společnost stala společností vzdělání, spoluúčasti a solidarity.“ [PPV 2002: 1] 

Jenže krátce po jmenování Špidlova kabinetu do Čech vrazila tisíciletá voda a povodně, které za sebou 

nechaly 17 mrtvých, materiální škody za 74 miliard korun a udělaly vládě čáru přes rozpočet. 

A to doslova. To se projevilo třeba v plánovaném nákupu nových nadzvukových letounů pro českou 

armádu, které měly nahradit dosluhující sovětské MiGy. Z původního plánu, že „vláda dokončí proces 

pořízení víceúčelových nadzvukových letadel,“ [PPV 2002: 25] se nakonec stala výpůjčka Grippenů 

od Švédského království. Můžeme vyčítat vládě Vladimíra Špidly, že nakonec od svého slibu ustoupila 

a že nesplnila bod ze svého programového prohlášení? Pokud chceme být spravedliví, tak nikoliv, 

jelikož musíme brát v potaz také realitu, ve které se stát a jeho vláda v inkriminovaném období 

nacházely. 

Podobně je to také s koronavirem a vládou Andreje Babiše. Koronavirus také vtrhl do Česka 

a tím převrátil realitu vládnutí naruby. Jak máme zhodnotit počínání vlády za situace, kdy ještě není 

krize zažehnána a kdy slibovaný konec pandemie se odsouvá někdy do roku 2022 a možná dále? 

Objektivně nijak.  

V tuto chvíli známe pouze průběžné skóre. Pokud pomineme metodologické a metodické problémy 

při srovnání dat ohledně počtu nakažených a mrtvých v souvislosti s nemocí covid-193, Česká republika 

se v tuto chvíli řadí k nejvíce postiženým zemím světa co do podílu nakažených na 100 000 obyvatel 

(hodnota 1977,35; 7. místo z 2224 mezi Slovinskem a Litvou) i podílu mrtvých na 100 000 obyvatel 

(30,58; 7. místo z 222 mezi Maďarskem a Litvou) [Worldmeters 2021]. Jenže tím známe pouze 

průběžné pořadí. Konečný obrázek dostaneme, až celá pandemie skončí, což se nyní na konci listopadu 

2021 bohužel zdá jako vzdálený cíl. Svět navíc ohrožuje nová mutace covidu, která překvapuje svojí 

agresivitou a resistencí vůči očkování [Machálková 2021]. Také musíme operovat s tím, že ekonomické 

a sociální dopady koronaviru a na ně navázaná vládní opatření se projeví až za několik let, a to včetně 

nadúmrtí obyvatelstva. Až s dostatečným odstupem budeme moci zjistit, nakolik byla tato vláda 

v oblasti boje proti pandemii úspěšná či neúspěšná. V tuto chvíli to vypadá na konec pelotonu, 

ale jak víme z vytrvalostních závodů, pořadí v půlce maratonu nám většinou o vítězi a poražených říká 

jen velmi málo. 

Jaké je tedy celkové zhodnocení plnění PPV vlády Andreje Babiše? Vláda splnila své plány z 84 % 

i přes to, že se musela vyrovnávat s dopady celosvětové pandemie. Spolu s tím prosadila 10 z 11 svých 

 
3 Více viz text Rok s koronavirem: Kdo za to může? Dokument dostupný zde: 
https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2021/03/Rok-s-koronavirem-Kdo-za-to-
m%C5%AF%C5%BEe-IPPS.pdf.  
4 Agregátor worldmeters.info do seznamu států zahrnuje státy neuznávané či uznávané pouze částí členů OSN 

(např. Západní Sahara, Tchaj-wan, Kosovo). OSN v tuto chvíli uznává 195 nezávislých států. 

https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2021/03/Rok-s-koronavirem-Kdo-za-to-m%C5%AF%C5%BEe-IPPS.pdf
https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2021/03/Rok-s-koronavirem-Kdo-za-to-m%C5%AF%C5%BEe-IPPS.pdf
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vlastních priorit. To je jistě úspěch. Ale na objektivní hodnocení největšího problému, který vláda 

musela řešit, si budeme muset počkat. Jednak na konec pandemie, jednak na důležitá data a také 

na celkové porovnání mezi jednotlivými státy. Bez toho půjde jen o dohady. 
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