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Karel Sál 

Shrnutí 
Předání moci je dokonáno. Obavy novinářů a komentátorů z apokalyptického mimoústavního 

politického vývoje a o ukradených volbách se nenaplnily. Vláda Petra Fialy po jednacím maratonu 

získala důvěru poslanecké sněmovny. Po 96 dnech od voleb tak Česká republika má exekutivu 

s plným mandátem. Tím končí fáze tranzice a začíná dennodenní šeď vládnutí, během které jistě 

nebude nouze o krize a problémy. Už nyní se objevují varovné signály. Ty naznačují, že vládnutí 

nové garnitury nebude úplně jednoduché. 

Minové pole pro Petra Fialu 
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Mnoho náčelníků, málo indiánů 

Prvním a největším nebezpečím pro novou vládu je její vlastní kompozice. Jde o první exekutivní těleso 

v naší historii, které tvoří 5 samostatných stran sdružených v 5 samostatných poslaneckých klubech. 

A jak je známo, čím víc subjektů v koalici, tím exponenciálně narůstá počet třecích ploch. Více 

koaličních partnerů ale nemusí znamenat katastrofu, pokud se jedná o strany ideologicky spřízněné. 

Třeba takový Václav Klaus v roce 1992 vytvořil svoji první vládu se 4 stranami – ODS, KDS, ODA a KDU-

ČSL, což všechno byly pravicově orientované subjekty, a vydržel celé 4 roky. Porozumění v rámci koalice 

bylo natolik dobré, že KDS nakonec v roce 1996 splynula s ODS.  

Jenže Petr Fiala se nachází v úplně jiné situaci. Vládu musel pospojovat se všemi opozičními stranami, 

které byly k dispozici a neřídí je Tomio Okamura. Vládu tak tvoří čistí pravičáci s konzervativně-

národním cítěním (Petra Fiala), katolíci (Marián Jurečka), moravští tradicionalisté (Petr Gazdík), opatrní 

liberálové (Vít Rakušan) a ultraliberálové (Ivan Bartoš). Prostě celá paleta politických doktrín 

„od Krkonoš k Tatrám“, které by za normálních okolností stály v parlamentu proti sobě. Jenže kvůli 

porážce Andreje Babiše bylo třeba udělat mnohé politické ústupky, takže tu máme vládu, která se sice 

tváří jednotně, ale její členové se neshodnou ani na tak základních věcech, jako je podoba evropské 

integrace, přijetí eura či práva sexuálních menšin. 

Pokud bude chtít Petr Fiala udržet všech pět stran pohromadě, bude se konfliktním tématům přirozeně 

vyhýbat. Homosexuální aktivisté už dneska vědí, že jejich „manželství pro všechny“ padlo za oběť 

uchopení moci opozicí [Soukeníková 2021]. Fiala je takovou cenu ochoten zaplatit, jelikož to přirozeně 

bude více pálit Piráty a TOP 09 než ODS, KDU-ČSL či Starosty. Reálpolitika v praxi1 a ukázka toho, že ODS 

si bude ve vládě diktovat na úkor ostatních. Trochu to připomíná škrtání sirkou ve skladu s dynamitem. 

Sliby chyby  

Druhou potenciální katastrofu představují sliby, kterými hlavně představitelé SPOLU před volbami 

opravdu nešetřili. Občané tak mohli slyšet ujištění, že vláda je připravena „každý rok ušetřit 100 miliard 

korun,“ [ODS 2021] a zároveň nebude zvyšovat daně [Martínek 2021]. I když se po volbách z ušetřené 

stovky rychle stala jen ušetřená osmdesátka, stále je to od ODS hodně odvážný plán, jelikož většina 

odborníků2 se shoduje, že se nová vláda pokouší o ekonomickou kvadraturu kruhu. Nejenže škrty 

se ve vládě dělají mnohem obtížněji, než se o tom mluví z opozičních lavic, ale ODS se také podílela 

na zrušení superhrubé mzdy, což státní kasu podseklo o zhruba 90 miliard Kč ročně. Nový ministr 

financí Zbyněk Stanjura tak reálně musí hledat roční úspory v rozsahu 170 miliard. Takové peníze 

nezískáte ani efektivnějším nákupem toaletního papíru a ani reorganizací ministerstev. 

Splnění tohoto slibu bude hodně bolet. Buď střední třídu, ze které vláda peníze doslova vyždímá, 

nebo vládu samotnou, jelikož bude muset potupně přiznat, že předvolební sliby byly jen „velkohubá“ 

prohlášení, která splnit vlastně ani nejde. Proto Marián Jurečka již pomalu vypouští úvahy o tom, 

že se možná některé daně přeci jen budou muset zvednout [Sloupová 2022]. Lidovci totiž mají velmi 

vyvinutý čich na potenciální problémy a hledí si rychle otevírat zadní vrátka, aby případně před voliči 

nevypadali jako hlupáci. 

 
1 Symptomatické je i to, že mluvčí vlády Václav Smolka měl do minulého úterý na svém oficiální twitterovém účtu 

fotku SPOLU a nikoliv Strakovy akademie. 
2 Viz Bukovský, J. (2020). Helena Horská: Daně porostou, i kdyby budoucí ministr utáhl úřadům opasky a proškrtal 

dotace. E15. 
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A nejde jen o ekonomické sliby. Opozice 2 roky zatápěla vládě kvůli koronaviru, kdy kritizovala každý 

krok – od nákupů čínských antigenních testů přes nefunkční trasování až po malou podporu živnostníků 

a firem. Jenže nová vláda neudělala nic jiného, než že znovu nakoupila čínské testy, omezila trasování 

a ukončila kompenzační programy. Česká republika je de facto v situaci, kdy musíme doufat, 

že omikron je opravdu méně nebezpečný a že vakcíny dostatečně fungují. I když to nikdo nepřizná, 

vláda plán B nemá, tudíž si všichni držme palce. 

Pokud to shrneme, tak během vyhrocené předvolební kampaně opoziční lídři udělali mnoho hezkých 

slibů a silných prohlášení, díky nimž převzali vládní otěže, ale celé se jim to může vrátit jako hozený 

bumerang.  

První dojem dělá hodně 

Jak se říká, udělat dobrý dojem lze jen jednou – to je šance, kterou vláda už zahodila. Tím nemyslím 

Fialovo neslušné slovíčko během jednání o důvěře vládě. Ostatně sedět v klidu desítky hodin 

a nenadávat by vydržel asi jen Ladislav Špaček. Problém doutná jinde. 

Ačkoliv všichni očekávali, že vládním tzv. enfant terrible budou Piráti kvůli svým liberálně-levicovým 

postojům, za slona v porcelánu jsou spíš Starostové. První zádrhel vznikl už během vládních nominací. 

Šedá eminence STAN Věslav Michalik chtěl vystoupit na světlo světa a chystal se na ministerstvo 

průmyslu a obchodu. Jenže všeteční novináři chtěli vysvětlit podivné financování rodinného byznysu, 

tak se raději zase stáhl. Jenže tento neuvážený krok vybudil investigativní novináře k dalšímu šetření, 

které ukázalo, že hnutí STAN financují ještě podivnější struktury stíhaných podnikatelů, 

které se Starosty pojí právě jméno Michalik [Kroupa, Koutník, Pšenička 2022]. Předseda STAN Vít 

Rakušan vyrazil do protiútoku, když zjištění označil za „rádoby investigativní výkony holdingových 

médií,“ [Zykmundová 2022] ale po pár dnech mediální masáže vedení otočilo a všechny inkriminované 

„dary“ vrátí. Buď jak buď, Starosty dohání vlastní minulost, která je eufemisticky řečeno poněkud 

děravá a hnutí STAN, na které je nyní upřena pozornost všech médií, nemůže doufat, že záležitost nějak 

„usne“, tak jako se stalo v minulosti už několikrát.  

Druhou, sice méně výbušnou, ale o to méně pochopitelnou mediální pohromou, je akce Jana Farského. 

Jak může protřelý poslanec, který je politicky aktivní od roku 2002, předpokládat, že jeho osmiměsíční 

stáž v USA nevzbudí rozruch? To byla ukázková mediální sebevražda v přímém přenosu. Na Farského 

navíc vyplavalo, že o udělení grantu věděl už před volbami, takže všechna jeho slova o nové a slušné 

politice jsou ta tam. Svým arogantním a sobeckým postojem poškodil STAN, koalici PirSTAN i celou 

vládní většinu. Konstrukce, že jeho voliči, kteří mu udělili na Liberecký kraj rekordních 15 479 hlasů, 

ocení stáž na nepříliš známé Oregonské univerzitě, je pouze chabá z nouze cnost. Navíc Farský 

již do USA odcestoval, čímž svůj poslanecký osud zpečetil. Vedení STAN Farského nakonec k rezignaci 

dotlačilo, ale tuto přetahovanou si koalice odpustit mohla.  

Když to shrneme, tak máme novou vládu, která zvítězila díky tezím o změně. Její kroky ale až příliš 

připomínají to, co voliči viděli již v minulosti. Vláda se tak může rychle stát obětí svých vlastních slibů 

a z jejích nezdarů bude přirozeně těžit opozice. 

  



3 
 

Zdroje 

Bukovský, J. (2020). Helena Horská: Daně porostou, i kdyby budoucí ministr utáhl úřadům opasky 

a proškrtal dotace. E15. https://www.e15.cz/rozhovory/helena-horska-dane-porostou-i-kdyby-

budouci-ministr-utahl-uradum-opasky-a-proskrtal-dotace-1375509.  

CNN Prima News (2021a). Partie Terezie Tománkové. https://cnn.iprima.cz/porady/partie/08082021-

alena-schillerova-petr-fiala.  

CNN Prima News (2021b). SOUHRN velké předvolební debaty: Babiš a Rakušan na ostří nože, Hamáček 

se hádal se Šlachtou. https://cnn.iprima.cz/on-line-babis-a-rakusan-na-ostri-noze-nikdy-nenecha-

nikoho-domluvit-pustil-se-sef-stan-do-premiera-34424.  

Kroupa, J., Koutník, O., Pšenička, J. (2022). STAN sponzorují firmy stíhaného muže. „Zatím peníze 

nevrátíme,“ říká Rakušan. Seznam Zprávy. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-stan-

sponzoruji-firmy-stihaneho-muze-zatim-penize-nevratime-rika-rakusan-185589.  

Martínek, J. (2021). Fiala: Daně zvyšovat nebudeme a zavedeme i daňovou brzdu. Právo. 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/fiala-dane-zvysovat-nebudeme-a-zavedeme-i-danovou-

brzdu-40373148.  

ODS.cz (2021). Petr Fiala: Každý rok chceme ušetřit 100 miliard. https://www.ods.cz/clanek/21682-

kazdy-rok-chceme-usetrit-100-miliard.  

OWD 2022 – Our World in Data (2022). Coronavirus > by country > Data explorer. 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer.  

Sloupová, M. (2022). Možná zvýšíme spotřební daň, přiznal Jurečka plán koalice na úspory. iDNES.cz. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/partie-terezie-tomankove-marian-jurecka-michal-smarda-

rozpocet.A220116_103043_domaci_misl.  

Soukeníková, E. (2021). LGBT+ se bojí nové vlády. „Jde o lásku, cítíme ji jako všichni ostatní“. Seznam 

Zprávy. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-jde-o-lasku-citime-ji-jako-

vsichni-ostatni-lgbt-se-boji-nove-vlady-183845.  

Tabery, E. (2021). Ukradne Zeman další volby? Respekt. 

https://www.respekt.cz/tydenik/2021/4/editorial. 

Zykmundová, B. (2022). Rakušan: Za útoky na mě stojí Babišova stará garnitura. Bojí se, že na ně někdo 

zaklekne. CNN Prima News. https://cnn.iprima.cz/rakusan-za-utoky-na-me-stoji-babisova-stara-

garnitura-boji-se-ze-na-ne-nekdo-zaklekne-55190.  

Fotografie na titulní straně: Tisková konference po jednání vlády, 19. ledna 2022. Vláda České 

republiky. CC BY-NC-ND 3.0 CZ. https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=193830&tmplid=762.  

  

https://www.e15.cz/rozhovory/helena-horska-dane-porostou-i-kdyby-budouci-ministr-utahl-uradum-opasky-a-proskrtal-dotace-1375509
https://www.e15.cz/rozhovory/helena-horska-dane-porostou-i-kdyby-budouci-ministr-utahl-uradum-opasky-a-proskrtal-dotace-1375509
https://cnn.iprima.cz/porady/partie/08082021-alena-schillerova-petr-fiala
https://cnn.iprima.cz/porady/partie/08082021-alena-schillerova-petr-fiala
https://cnn.iprima.cz/on-line-babis-a-rakusan-na-ostri-noze-nikdy-nenecha-nikoho-domluvit-pustil-se-sef-stan-do-premiera-34424
https://cnn.iprima.cz/on-line-babis-a-rakusan-na-ostri-noze-nikdy-nenecha-nikoho-domluvit-pustil-se-sef-stan-do-premiera-34424
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-stan-sponzoruji-firmy-stihaneho-muze-zatim-penize-nevratime-rika-rakusan-185589
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-stan-sponzoruji-firmy-stihaneho-muze-zatim-penize-nevratime-rika-rakusan-185589
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/fiala-dane-zvysovat-nebudeme-a-zavedeme-i-danovou-brzdu-40373148
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/fiala-dane-zvysovat-nebudeme-a-zavedeme-i-danovou-brzdu-40373148
https://www.ods.cz/clanek/21682-kazdy-rok-chceme-usetrit-100-miliard
https://www.ods.cz/clanek/21682-kazdy-rok-chceme-usetrit-100-miliard
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/partie-terezie-tomankove-marian-jurecka-michal-smarda-rozpocet.A220116_103043_domaci_misl
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/partie-terezie-tomankove-marian-jurecka-michal-smarda-rozpocet.A220116_103043_domaci_misl
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-jde-o-lasku-citime-ji-jako-vsichni-ostatni-lgbt-se-boji-nove-vlady-183845
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-jde-o-lasku-citime-ji-jako-vsichni-ostatni-lgbt-se-boji-nove-vlady-183845
https://www.respekt.cz/tydenik/2021/4/editorial
https://cnn.iprima.cz/rakusan-za-utoky-na-me-stoji-babisova-stara-garnitura-boji-se-ze-na-ne-nekdo-zaklekne-55190
https://cnn.iprima.cz/rakusan-za-utoky-na-me-stoji-babisova-stara-garnitura-boji-se-ze-na-ne-nekdo-zaklekne-55190
https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=193830&tmplid=762


4 
 

 

 

 

 

 

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martinská 2, 110 00 Praha 1 

 
+420 602 502 674 

 
www.politikaspolecnost.cz 

 
office@politikaspolecnost.cz 

KAREL SÁL 

Analytik 

Karel Sál vystudoval politologii na Institutu politologických 

studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v roce 

2016 obhájil disertační práci s názvem Demokracie v krizi 

nezájmu: účinky využití internetových voleb ve volebním 

procesu vybraných zemí. Odborně se zabývá problematikou  

e-Govermentu, internetovými volbami a informační 

svobodou. Je autorem několika odborných článků, vystupuje 

na mezinárodních konferencích a je zakladatelem a editorem 

think-tanku e-politics.cz. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 

http://e-politics.cz/

