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Může za to Babiš a jeho vláda. Tak jsme nazvali knížku, kterou držíte v ruce. Knížku o tom, co naše hnutí ANO 
v letech 2017–2021 ve vládě dokázalo.

Fakta, čísla, výsledky. Stručně, jasně, přehledně. Předkládáme vám na 113 stránkách výkaz naší práce za čtyři roky. 
Není toho málo, ale kdybychom sem měli sepsat všechny naše úspěchy, tak by tato knížka byla ještě mnohem 
tlustší. Ale s kolegy jsme si říkali, že do ní zahrneme opravdu jen ty nejdůležitější věci.

Může za to Babiš a jeho vláda. Proč? Hlavně proto, že z úst tradičních politiků stále dokola slyšíte, v jak 
katastrofálním stavu je naše země a jak všechno musejí dávat do pořádku. Není to pravda. Manipulují s fakty, 
vytrhují věci z kontextu a naši práci soustavně shazují. Nepřiznají nám jedinou zásluhu, ale o to víc se našimi 
výsledky chlubí. Tradiční politici se tím totiž snaží zakrýt vlastní neschopnost, protože pro lidi nikdy nic pořádného 
ve svém životě neudělali. Také si kritikou naší vlády vytvářejí alibi, aby se měli na co vymlouvat, když se, jak to 
mají ve zvyku, vykašlou na své předvolební sliby. Přesně jako ta současná vláda.

To zadlužení, které nám vyčítají? „Náš“ dluh vznikl proto, že dorazila pandemie a že jsme se rozhodli udržet 
ekonomiku v chodu, nenechat lidi bez práce a občanům, firmám, krajům, městům a obcím dát peníze. Celkem 
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jsme naše podniky, živnostníky, zaměstnance a občany podpořili za dva roky covidu více než 550 miliardami 
korun. Dluh za tradičních politických stran vznikal hlavně kvůli miliardovým tunelům, podivným privatizacím, 
předraženým zakázkám a všudypřítomné korupci. A účet za to všechno vystavovali pak lidem, kterým tak rádi 
utahují opasky, zatímco sami si je povolují.

Pro mě a pro hnutí ANO byl boj proti korupci a zlepšování životní úrovně pro všechny naše občany tou 
hlavní motivací, proč jsme do politiky před deseti lety šli. My jsme peníze investovali do lidí a do naší země, 
tradiční politici do svých kmotrů, lobbistů, spřízněných podnikatelů, a hlavně sami do sebe. Občané je 
zajímali jedině před volbami, po volbách na ně samozřejmě zapomněli, jak to teď znovu předvádí vláda 
pětikoalice.

My jsme pro lidi pracovali naplno celé čtyři roky. Troufám si tvrdit, že žádná jiná vláda před tou naší tolik 
nepracovala, neměla takový tah na branku a tak nezpochybnitelné výsledky. Splnili jsme naprostou většinu 
našich předvolebních slibů a naprostou většinu bodů programového prohlášení naší vlády.

Slíbili jsme, že průměrný důchod v roce 2021 přesáhne 15 000 korun. V lednu 2022 byl 16 280 korun. Slíbili jsme, 
že průměrná mzda učitelů v roce 2021 bude minimálně 45 000 korun hrubého měsíčně. Ve skutečnosti  
to bylo 48 444 korun. Slíbili jsme zvyšovat platy policistům, hasičům nebo zdravotním sestrám. Všichni loni brali 
v průměru přes 50 000 korun. Od roku 2014 jsme snížili daně o 509 miliard, zrušili jsme superhrubou mzdu, 
čímž jsme zaměstnancům snížili daně a zvedli čistý plat o 7 procent. Prosadili jsme slevy na jízdném 75 procent 
pro seniory a studenty. Zvýšili jsme po 12 letech rodičovský příspěvek z 220 000 na 300 000 korun. Zatočili 
jsme s dětskými dluhy, zmodernizovali jsme naši armádu, investovali miliardy do zdravotnictví, zavedli eRecept, 
rekonstruovali jsme desítky kulturních památek jako Národní muzeum nebo Státní operu, postavili jsme skoro 
300 kilometrů nových silnic a dálnic včetně zbrusu nové D1.

A kdyby v březnu 2020 nedorazila pandemie, kvůli níž jsme naplno vládli vlastně jen dva roky, byli bychom toho 
dokázali ještě víc. Mnohem víc.

Navzdory pandemii jsme ale 6. nejméně zadlužená země v Evropské unii. Naše veřejné finance jsou zdravé. 
V HDP na hlavu jsme dosáhli 94 procent evropského průměru a předehnali jsme Itálii, Španělsko a Portugalsko. 
Průměrná mzda v roce 2021 přesáhla 37 tisíc a průměrný důchod bude v roce 2022 skoro 17 tisíc korun. Máme 
nejnižší nezaměstnanost v EU a nejmenší riziko ohrožení chudobou. Jsme 9. nejbezpečnější zemí na světě. Máme 
špičkové a bezplatné zdravotnictví. Konečně jsme po letech stagnace nastartovali investicemi masivní výstavbu 
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a rekonstrukci – od silnic, dálnic a železnic, přes nemocnice a školy, až po kulturní památky. A naše příroda 
a kvalita vzduchu je na tom nejlépe za 29 let existence samostatné ČR.

To je skutečný stav, ve kterém jsme v prosinci 2021 předali naši zemi. Zemi, která prosperuje. Zemi, kde se dobře 
žije. Zemi, kde je bezpečno.

A teď si porovnejte to, co o nás říkají tradiční politici, kteří tu vládli do roku 2013 a prezentují se jako nějaká 
změna, s tím, co si přečtete v této knížce. S tím, co vidíte kolem sebe. S tím, co sami cítíte. Myslím, že každý pak 
musí uznat, že ty čtyři roky ve vládě jsme se opravdu neflákali, ale celou dobu jsme pracovali na zlepšování života 
v naší krásné zemi.

A kniha, kterou právě držíte v rukou, je toho důkazem.

Tak hezké čtení!

Váš,

ANDREJ BABIŠ





O HNUTÍ 
ANO





Letos to je deset let, co jako protest proti korupci 
a klientelismu tradičních politických stran vzniklo hnutí 
ANO. Osm let jsme byli ve vládě, z toho čtyři roky jsme 
ji vedli. Jsme největší politická síla v České republice.  
A to nám naši konkurenti a různí komentátoři 
předpovídali, že jsme stranou na jedno použití a věštili 
nám osud Strany zelených nebo Věcí veřejných.
Vůbec.
Od roku 2013 jsme vyhráli osmery volby za sebou 
a bývali bychom vyhráli i ty poslední sněmovní, kdyby 
do toho nepřišel covid a kdyby se proti nám nespojilo 
pět opozičních stran a většina médií, která pětikoalici 
nepokrytě fandila a pomohla jejím politikům zpět 
k moci. Tuto bitvu proti přesile jsme tedy prohráli, 
ale rozhodně náš boj proti polistopadovému kartelu 
nevzdáváme. 
Stále zůstáváme nejsilnější stranou v Poslanecké 
sněmovně s největším počtem poslanců. Stejně 
jako v minulosti budeme dál prosazovat čitelnou 
a pragmatickou politiku s cílem zlepšovat životní 
úroveň všem občanům České republiky. Seniorům, 
samoživitelkám, rodinám s dětmi, podnikatelům, 
zaměstnancům i živnostníkům. A budeme v tom 
pokračovat bez ohledu na to, jestli zrovna sedíme  
ve vládě, nebo v opozici. 
A tady je příběh našeho hnutí. 

2014

Do vlády nás katapultovalo 927 240 lidí, kteří nám 
v roce 2013 dali hlas. Hned, jak se hnutí ANO 29. ledna 
2014 stalo vládní stranou, začali jsme zachraňovat 
majetek, který naší zemi ještě zbyl. Zachránili jsme 
802 milionů v kauze kyperské společnosti kolem 

obchodního domu Kotva. Odpovědní úředníci  
se za to museli pakovat. Andrej Babiš svým tvrdým 
vyjednáváním s vlastníkem dolu Paskov zachránil státu 
500 milionů a místním horníkům jejich práci. Připravili 
jsme zákon, aby firmy s utajenými majiteli nemohly 
brát dotace. Pod názvem Daňová kobra jsme obnovili 
Finanční policii, kterou zrušila ODS, a hned jsme 
začali bojovat proti šedé ekonomice a mafii v bílých 
límečcích. Není divu, že Kobra byla trnem v oku ODS, 
TOP 09 a STAN. 
Zahájili jsme kontrolu a ukončování nevýhodných 
miliardových státních zakázek, které podepsaly minulé 
vlády, a kde záměr tunelovat státní rozpočet byl 
naprosto jasný – ať už šlo o ministerstvo zdravotnictví, 
financí, životního prostředí. Na obraně jsme zavedli 
princip osobní odpovědnosti za zakázky a ušetřili 
za necelý rok 440 milionů korun. Na dopravě jsme 
začali zveřejňovat smlouvy, protože i tento resort 
byl synonymem korupce. Na ministerstvu pro 
místní rozvoj jsme se pustili do záchrany peněz 
z evropských fondů, které předchozí vlády neuměly 
pro naši zemi čerpat, čímž ČR přicházela o peníze 
na investice. Zachránili jsme i 13 miliard z eurofondů 
na ministerstvu životního prostředí. 
Vypověděli jsme smlouvy s drahými advokátními 
kancelářemi a poradenskými firmami za 300 milionů 
a stát konečně začal využívat vlastní odborníky. 
Propustili jsme vysoce postavené úředníky, kteří 
bezostyšně plýtvali státním majetkem. Dali jsme 
každému člověku možnost, aby snadno upozornil  
na korupci úředníků. Na všech našich ministerstvech 
jsme udělali audit a spočítali, jak se plýtvá při nákupu 
prakticky čehokoli, od toaletního papíru po služební 
auta, ve kterých jsme mimochodem zatrhli úředníkům 
objednávat si luxusní kožené sedačky. Zároveň jsme 
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zjistili, že na věci za 16 miliard korun naši předchůdci 
ani nevypsali veřejné zakázky.
Začali jsme připravovat zákon, aby majetek 
podvodníků, který má mnohonásobně vyšší hodnotu, 
než jakou udávají jejich daňová přiznání, mohl zabavit 
stát. Vyhlásili jsme boj hazardní mafii, která obsadila 
svými automaty skoro každou hospodu. Andrej Babiš 
v tomto roce také oznámil, že chce pro podnikatele 
zavést registraci tržeb výměnou za snížení DPH. 
Prosadili jsme také snížení DPH na léky, knihy, dětské 
pleny a výživu, živnostníkům jsme zvýšili slevu na dani 
za manželku a děti, exekutorům jsme snížili odměny.

2015

I novináři si všimli, že proti předchozím vládám bylo 
něco zásadně jinak. To, jak jsme začali rozkrývat veřejné 
finance, označili za největší politický počin. Hned nato 
přišla zpráva, že Finančně analytický útvar funguje 
skvěle, za jediný rok zdvojnásobil úspěšné zákroky proti 
podvodníkům a zajistil 2,2 miliardy korun. Zbavili jsme 
se spolupráce s IZIP, do kterého předchozí vlády pod 
taktovkou ODS nalily 2 miliardy korun jako do černé díry. 
Dorazily první závěry auditů v nemocnicích, náš ostravský 
primátor zprávu předal rovnou policii. V Praze se naše 
primátorka postavila proti tunelům, z nichž největší byl 
tunel Blanka, který se alespoň konečně otevřel.
Na celostátní úrovni jsme prosadili centrální nákupy, 
začalo se zásadně šetřit na eráru za 13 miliard. 
Do finále zamířil největší projekt od revoluce, jak 
bojovat proti daňovým únikům s názvem Elektronická 
evidence tržeb. Jen v restauracích se odhadovaly 
daňové úniky na 9,5 miliardy korun ročně. Restauratéři 
otevřeně říkali, že se na EET těší, protože poctivým 
nevadí a jejich nekalá konkurence alespoň ztratí 

výhodu. Díky EET jsme až do pandemie získali 
do státní kasy o 33 miliard více.
Rozkryli jsme rekordní podvod na DPH za 4,5 miliardy. 
Senát se sice snažil osekat náš zákon o Registru 
smluv, ale ve Sněmovně jsme senátory přehlasovali. 
V platnost tak vstoupil nejúčinnější nástroj v boji proti 
rozkrádání veřejných peněz. Smlouva se státem, která 
nebyla zveřejněná na internetu, je neplatná. Pomáhali 
jsme starostům, aby zvládli vyřídit veřejné zakázky 
sami a neutráceli stovky milionů za poradenské firmy.
I když jsme zrušili po celé zemi 17 500 hracích 
automatů a ukončili provoz non-stop heren, dokázali 
jsme na daních vybrat stejně. A hazard jsme zdanili 
ještě tvrději. Víc peněz jsme poslali naší armádě, aby 
si vojáci konečně nakoupili důstojnou výstroj a výzbroj 
a zbavili se té sovětské.
Poprvé od roku 1995 se podařilo dosáhnout 
meziročního poklesu státního dluhu, dobré řízení 
financí státu má za výsledek, že investoři si od nás 
začali půjčovat se záporným výnosem. To znamená, že 
nám platili za to, aby si od nás mohli půjčovat.
Česká republika rostla nejrychleji v celé Evropě. 
Pustili jsme se do obří inventury státního majetku. 
Zjistili jsme, že vlády před námi ani pořádně nevěděly, 
co všechno vlastně státu patří – přes 25 tisíc budov 
a pozemků bylo napsaných na neexistující úřady.
Ministr Richard Brabec zajistil našim domácnostem 
9 miliard na výměnu starých kotlů za nové a ekologické, 
lidem na nový kotel stačilo dát z vlastních peněz 
jen 15 procent ceny. Skokově se tím zlepšila kvalita 
ovzduší v nejpostiženějších regionech, hlavně 
v Moravskoslezském kraji, na Ústecku a Karlovarsku.
Zaměřili jsme se na žraločí firmy, které vydělávaly 
na lidském neštěstí nehoráznými úroky a velmi často 
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s cílem zmocnit se majetku dlužníků. Díky nám skončilo 
kolem 60 tisíc takových „firem“. Došlápli jsme si 
i na insolvenční správce. Nejobávanějšímu exekutorovi 
v zemi jsme sebrali licenci a ukončili jeho kariéru.
Poslali jsme skoro 3 miliardy na stavby a opravy školek 
a další rok na stejný účel 770 milionů ušetřených  
na obsluze státního dluhu. Není divu, že lidé byli ten 
rok s ekonomickou situací naší země nejspokojenější 
od roku 2008. 

2016

Hnutí ANO byla první politická síla, která se postavila 
za zájmy České republiky v Bruselu i ve světě. Ukázalo 
se to naplno během migrační vlny, kdy jsme se 
rozhodně postavili proti ilegální migraci a nápadu EU 
zavést uprchlické kvóty.
Dál jsme bojovali s těmi, kdo šidili stát na daních, 
tentokrát jsme se zaměřili na fígle nadnárodních firem 
s převodními cenami a doměřili jim skoro miliardu korun. 
Daňová Kobra našemu státu zachránila už 6,2 miliardy. 
Podařilo se nám přesvědčit i ostatní evropské politiky 
ke společnému boji proti mezinárodním podvodům 
s DPH. Andreji Babišovi se podařilo v EU prosadit jediný 
český legislativní návrh, tzv. reverse charge zaměřený 
právě proti karuselovým obchodům. Abychom omezili 
praní špinavých peněz, vypracovali jsme zákon proti 
anonymním vlastníkům českých firem. Podvodníkům 
jsme zabavili 5,5 miliardy korun. 
Prosadili jsme, aby poslanci, senátoři a ústavní soudci 
mohli být stíhaní po odchodu z funkce. Ukončili 
jsme další obří tunel v Praze, který jsme zdědili po 
předchozích vládách. Téměř nefunkční Opencard 
za 1,7 miliardy jsme nahradili Lítačkou za pouhých 
10 milionů korun.

Povedl se nám nejlepší výsledek hospodaření 
od vzniku samostatného státu, rozpočet skončil 
s přebytkem plus 61,8 miliardy korun. Ušetřili jsme naší 
zemi desítky miliard na inteligentním řízení státního 
dluhu. Navzdory brutálním obstrukcím opozice jsme 
prosadili Elektronickou evidenci tržeb a zároveň splnili 
slib a snížili DPH na stravování. Tři čtvrtiny Čechů EET 
přivítali.
Lidé kompletně vyčerpali naše kotlíkové dotace, 
a proto jsme začali chystat další kolo. Stala se z toho 
kotlíková revoluce, k tomu jsme dál pokračovali 
v dotacích na zateplování domů, škol a úřadů. 
Jako první vláda jsme začali systematicky řešit 
sucho a dávat lidem dotace na sběr dešťové vody 
a podporovat obce při budování nádrží. Dali jsme víc 
než miliardu korun na sociální bydlení a následně další 
4 miliardy.
Posunuli jsme výběr daní do 21. století internetovým 
projektem Moje daně a zjednodušením daňového 
přiznání na dvě strany. Udělali jsme další krok 
v transparentním hospodaření státu, který začal  
na webu zveřejňovat všechny zakázky nad 50 tisíc 
korun. Náš Daňový balíček přinesl více peněz rodinám.

2017

Způsob řízení státu oceňují i v zahraničí. Česká 
republika měla druhé nejlepší veřejné finance 
v Evropské unii hned za Lucemburskem. Díky úsporám 
na státním dluhu jsme navýšili platy učitelům, vojákům, 
policistům, zdravotním sestrám a dalším profesím, 
skok nahoru nejvíce pocítili pracovníci v sociálních 
službách.
Pokračovali jsme v přezbrojování naší armády a boji 
proti suchu. Krajům jsme poslali na opravy místních 
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komunikací 2 miliardy (v roce 2015 to bylo 4,4 miliardy 
a v roce 2016 to byly 3 miliardy korun). Podařilo se nám 
zatočit s 90 procenty nelegálního hazardu na internetu. 
Zatímco běžela EET, vzniklo v Česku nejvíc firem 
za deset let. Na další vlnu kotlíkových dotací jsme dali  
3,4 miliardy, další miliardu na zlepšení ovzduší,  
5 miliard na energetické úspory, protipovodňová 
opatření i odpady a lidem 100 milionů na zachytávání 
dešťové vody. Pokračovali jsme v úsporách na provozu 
státu, jen na ministerstvu financí jsme vyjednali  
o 90 procent levnější mobilní tarif. 
Ukázalo se, že námi zavedené kontrolní hlášení přineslo 
do státní kasy miliardy navíc a podařilo se díky němu 
rozkrývat extrémně složité podvody na daních. Celkově 
jsme od našeho nástupu srazili podvody na DPH 
o 31 miliard, tyto peníze jsme následně investovali 
do rozvoje země. Elektronická evidence tržeb byla 
odborníky vyhlášena jako druhý nejlepší zákon roku 
2016. Opět se potvrdilo, že nepotřebujeme platit 
drahé externí právníky, vlastními silami jsme například 
v jediném sporu uhájili pro Česko 14 miliard.
Andrej Babiš byl v rámci politického boje odvolán 
Bohuslavem Sobotkou z funkce ministra financí. 
V říjnu pak hnutí ANO převálcovalo ostatní strany 
ve volbách a dostalo pověření k sestavení vlády. 
Všichni tehdy tvrdili, že s Babišem do vlády nepůjdou, 
proto 13. prosince 2017 vznikl jednobarevný menšinový 
kabinet. Hned 14. prosince odjel Andrej Babiš 
do Bruselu, kde jasně ostatním politikům vzkázal, že 
ČR bude jakékoli migrační kvóty vetovat.

2018

Místo politikaření jsme se okamžitě pustili do práce, 
mezitím pokračovala vyjednávání o nové vládě. 

Ta s ČSSD dostala důvěru Sněmovny 12. července 
2018.
Zavedli jsme možnost oddlužení pro lidi v dluhové pasti, 
což bylo vysvobození pro stovky tisíc lidí. Konečně jsme 
získali do své správy ministerstvo zdravotnictví, které 
bylo dlouhá léta dojnou krávou pro politické podnikatele 
a lobbisty, které jsme odtamtud „vymetli“.
Prosadili jsme projekty, díky nimž jsme přilákali 
do menších měst zubaře. Zdravotnické pomůcky 
včetně invalidních vozíků a naslouchátek jsme přidali 
na seznam věcí hrazených zdravotní pojišťovnou. 
Lékařským fakultám jsme poslali ročně o půl miliardy 
navíc, abychom měli do budoucna dost doktorů.
Naši právníci z Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových oznámili, že za rok 2017 uhájili státu  
27 miliard korun. Poslali jsme další 2 miliardy 
na sociální bydlení.
Zavedli jsme slevu 75 procent na jízdné pro seniory 
nad 65 let a studenty. Dál jsme podpořili růst platů 
učitelů, průměr dosáhl už na 31 632 korun hrubého 
měsíčně. Zemědělcům jsme poslali další 2 miliardy 
na boj se suchem. Na opravy krajských silnic jsme 
přidělili krajům 4 miliardy. Obce dostaly 800 milionů 
na čističky a vodovody a 350 milionů na ochranu proti 
povodním.
Ukončili jsme byznys nepoctivým směnárníkům. 
Zvýšili jsme důchody o 900 korun a všichni senioři 
nad 85 let dostali ještě 1000 korun měsíčně 
navíc. Zvýšili jsme rodičovský příspěvek o 80 tisíc 
na 300 tisíc korun. 
Jako první vláda jsme pohnuli s opravou karlovarského 
Hotelu Thermal a jeho legendárního bazénu. Mezinárodní 
rating České republiky se opět vylepšil. Do programu 
bydlení pro mladé jsme dali další miliardu korun. 
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A opět jsme hospodařili s přebytkovým rozpočtem  
2,9 miliardy. 

2019

Hned na začátku roku potvrdila agentura Standard & 
Poor’s, že Česká republika se skvěle vyvíjí. Tentýž rok 
jsme ve výkonnosti ekonomiky překonali Španělsko, 
předtím jsme předběhli Řecko a Portugalsko.
Dali jsme si cíl posunout Česko mezi nejinovativnější 
země Evropy, vypracovali jsme Inovační strategii 
ČR 2019–2030 a poslali rekordní peníze na vědu 
a výzkum.
V rámci ochrany a zlepšování národního zdraví jsme 
vypracovali strategii boje proti závislostem. V krajích jsme 
rozšířili urgentní příjmy a chystáme sedm strategických 
investic ve výši 11,6 miliardy korun do největších českých 
nemocnic, které jsou v zoufalém stavu.
Čistší vzduch jsme podpořili výsadbou stromů pod 
názvem Sázíme budoucnost, a podpořili jsme v tom 
lidi i firmy 100 miliony korun. Živnostníkům jsme dali 
místo tří různých odvodů možnost odvádět paušální 
daň. Už pátý rok v řadě klesl státní dluh v poměru 
k HPD, dostal se dokonce pod 29 procent. K firmám, 
které musí zveřejňovat smlouvy na internetu, jsme 
přidali ČEZ a České dráhy.
Andrej Babiš se v Bílém domě sešel s americkým 
prezidentem Donaldem Trumpem. Nastartovali jsme 
kompletní digitalizaci státní správy, zavedli jsme zákon 
o právu na digitální služby. Daňová Kobra zachránila 
státu už téměř 11,7 miliardy. Pokračovali jsme v boji 
proti nezákonným exekucím, speciálně jsme se zaměřili 
na exekuce na děti a taky jsme vyzvali velké úřady, aby 
pomohly v oddlužení svým zaměstnancům, do pomoci 

jsme zapojili i soudy. Poslali jsme další peníze 
na podporu sociálního bydlení.
Finanční analytický úřad zabavil podvodníkům 
rekordních 7,5 miliardy korun. Představili jsme Národní 
strategii umělé inteligence po vzoru nejvyspělejších 
zemí světa. Zachránili jsme přes půl miliardy před 
solárními barony ze zahraničí. Zahájili jsme přípravu 
stravenkové revoluce, zaměstnanci tak dostali 
na výběr: stravenky, nebo peníze.
Zjednodušili jsme daňový systém a zrušili celou řadu 
daňových výjimek. A znovu je třeba zopakovat, že díky 
EET stouply příjmy do státní kasy o 33 miliard.
Rozjeli jsme se do krajů, mluvili se starosty, hejtmany, 
firmami a udělali kompletní inventuru toho, co naše 
země potřebuje. Od dětských hřišť, přes nemocnice až 
po koncertní sály a dálnice. Výsledkem byla první ucelená 
strategie pod názvem Země budoucnosti pro 11 milionů 
lidí. Národní investiční plán České republiky 2020–2050. 
Každá následující vláda díky tomu má přehled o 20 tisících 
potřebných projektech v celé zemi za 8 bilionů korun.

2020–2021

Ve světě se rozhořela pandemie koronaviru. Pro 
Evropu to byla největší krize od 2. světové války. 
Zmobilizovali jsme celý zdravotnický systém včetně 
laboratoří. Zdravotnické pomůcky jsme úspěšně 
sháněli po celém světě, stejně jako později i vakcíny, 
monoklonální koktejly nebo ventilátory a oxygenátory. 
Důchodcům, kteří jsou celou situací postižení nejvíce, 
jsme jednorázově přidali 5000 korun.
Využili jsme naše zkušenosti v digitalizaci a spustili 
Chytrou karanténu. Poté, co konečně dorazila 
vakcína proti covidu, jsme začali budovat nejen 
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síť očkovacích center, ale také robustní informační 
systém pro registraci zájemců, který se nakonec 
ukázal jako klíčový pro zrychlení očkování. Otevřeli 
jsme očkovací místa bez registrace, která měla velký 
úspěch, a spustili aplikaci Tečka pro mobily, kterou 
lidé využívali při návštěvách restaurací, při veřejných 
akcích a při cestování.
Ke koronaviru se přidalo tornádo na Jižní Moravě, naše 
pomoc ale byla okamžitá. Současně jsme nepřestávali 
pracovat na všech rozjetých projektech. Začali jsme 
budovat 5G síť a vytvořili lepší podmínky na trhu 
s operátory. Abychom podpořili zaměstnance, prosadili 
jsme zrušení superhrubé mzdy. Lidem tím stoupla čistá 
mzda o 7 procent.
Pokračovali jsme ve výstavbě dálnic. Byli jsme první 
vláda, která splnila své programové prohlášení 
v dopravě. Dokončili jsme kompletní rekonstrukci  
160 kilometrů D1. Unikátní projekt je stavba 
32 kilometrů dálnice D4 ve spolupráci se soukromou 
firmou – tzv. PPP model nikdo před námi neprosadil. 
A později jsme za něj dostali ocenění za nejlepší 
evropský projekt. Do roku 2025 jsme připravili 
výstavbu, aby se otevřelo dalších 300 kilometrů dálnic 
a 200 kilometrů silnic I. třídy
Zahájili jsme přípravu tratí pro rychlovlaky, dál jsme 
modernizovali armádu, prosadili jsme zákaz klecového 
chovu slepic, odstavili jsme energošmejdy a zlevnili 
lidem DPH na vodné a stočné.
V mezinárodních arbitrážích jsme Česku zachránili  
2,4 miliardy a později dalších 5,2 miliardy. Daňová 
Kobra zachránila už 13 miliard a Finanční analytický 
úřad 3,9 miliardy. Centrálními nákupy, které jsme 
zavedli hned po našem nástupu do vlády, jsme státu 
ušetřili další miliardy.

Úspěšně jsme z Afghánistánu evakuovali naše vojáky, 
diplomaty a zaměstnance ambasády. Bránili jsme 
se proti nepromyšlené zelené politice Evropské unie 
a přiměli jsme Evropskou komisi, aby uznala jadernou 
energii jako nízkoemisní.
Zčásti kvůli zelené politice EU dorazila celoevropská 
energetická krize. Zareagovali jsme rychle a snížili 
jsme našim občanům ceny elektřiny i plynu tím, že 
jsme odpustili DPH na dodávky energií v listopadu 
a prosinci 2021. Asociální vláda pětikoalice, která 
nastoupila po nás, ale potřeby lidí ignoruje. Není divu, 
že lidé začínají mluvit o Fialově chudobě.

2022

Hnutí ANO se rychle etablovalo jako nejvýznamnější 
opoziční strana. Dobře víme, že ve volbách propadl 
milion hlasů a že se velmi mnoho lidí ocitlo bez 
jakéhokoli zastoupení ve Sněmovně. My jsme 
se ale rozhodli, že budeme bránit i jejich zájmy 
a nedopustíme, aby jejich hlas nebyl slyšet.
Naší opoziční role jsme se zhostili bez vytáček, Andrej 
Babiš zůstal v politice navzdory přání mnoha jeho 
konkurentů, kteří si mysleli, že se ho konečně zbaví.
ANO dalo okamžitě najevo, že bude velmi tvrdou 
opozicí, která se nenechá ochočit nebo uplatit vidinou 
funkcí ve Sněmovně. Rozhodli jsme se kritizovat to, co 
je špatně a navrhovat řešení, zároveň jsme ale slíbili, 
že budeme konstruktivní při prosazování zákonů, které 
pomůžou lidem. Také jsme oznámili, že nebudeme 
za každou cenu házet klacky pod nohy vládě, jako to 
zástupci pětikoalice dělali nám, když byli v opozici. 

Jedeme dál!
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Hnutí ANO vždy razilo pravidlo, že na provozu státu se má šetřit, 
že daně se mají vybírat a pak snižovat a že se životní úroveň má 
zvyšovat. Tím jsme se po dobu čtyř let naší vlády řídili, celou dobu 
jsme systematicky zvedali důchody a platy zejména profesím, které 
předchozí vlády přehlížely jako například učitele či zdravotníky. 
Průměrná mzda v roce 2021 přesáhla 37 tisíc a průměrný důchod 
bude v roce 2022 téměř 17 tisíc. V HDP na hlavu jsme se v roce 
2021 dostali na 94 procent evropského průměru, předběhli jsme 
Portugalsko, Španělsko a Itálii. A i po dvou letech covidové 
pandemie byla Česká republika 6. nejméně zadluženou zemí 
v Evropské unii. Máme nejen o polovinu nižší dluh vůči HDP než 
například Rakousko, ale míra nezaměstnanosti a riziko ohrožení 
chudobou patří k nejnižším v celé EU. Během naší vlády jsme 
investovali nejen do našich občanů, ale i do naší země. Žádná vláda 
před námi nedávala tolik peněz na výstavbu silnic, dálnic, železnic 
a nádraží, rekonstrukci kulturních památek, modernizaci armády 
nebo na vědu, výzkum a inovace.
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CO JSME DOKÁZALI
 ▶ máme 6. nejnižší dluh ze všech sedmadvaceti členů EU
 ▶ v HDP na hlavu jsme předběhli Španělsko, Portugalsko i Itálii
 ▶ průměrná mzda stoupla v roce 2021 na 37 043 korun,  

minimální mzda od roku 2022 na 16 200 korun 
 ▶ zrušili jsme superhrubou mzdu, zaměstnancům se tak zvedl  

čistý příjem o 7 procent
 ▶ počet heren klesl za období naší vlády o 80 procent

1. Nízké zadlužení vůči HDP

Ať si někteří politici říkají, co chtějí, čísla mluví jasně. 
I navzdory dvěma strašlivým rokům s covidem je Česká 
republika 6. nejméně zadluženou zemí ze všech 27 států 
Evropské unie. Dluh vůči HDP na konci roku 2021, kdy 
jsme předávali vládu, byl podle posledních predikcí 
42 % HDP. To je tedy stále nižší než dluh 44,9 % HDP, 
který po sobě zanechala Nečasova vláda v roce 2013.
V období před covidem dluh vůči HDP v některých 
měsících dokonce klesl pod 29 procent Česko má 
v porovnání s ostatními západními zeměmi EU takřka 
poloviční, např. Rakousko má dluh 87,2 %, Německo 
73,1 % a Francie 117,4 procenta. Průměr zadlužení vůči 
HDP v EU je 94,4 % a v eurozóně dosahuje hodnoty 
dokonce 102,4 procenta.
Stávající český dluh opticky umocnil i fakt, že obce 
a kraje se doslova topí v penězích a mají rekordní 

přebytky hospodaření. Obce a města měly  
ke konci roku 2021 na kontech 313 miliard a kraje 
71,5 miliardy.
To, že české veřejné finance jsou zdravé, řadu let 
opakovaně potvrzují renomované mezinárodní ratingové 
agentury. Naposledy v prosinci 2021 agentura Fitch 
potvrdila České republice hodnotu AA-, stejně jako Británii. 

2. Zvyšování životní úrovně

Premiéři a ministři předchozích vlád brali řadu profesí 
na hůl – učitele, sociální pracovníky, zdravotníky, 
pracovníky v kultuře. Stejně tak přehlíželi seniory, 
jejichž důchody jeden ministr z TOP 09 nezvýšil vůbec 
a pak jim přidal 40 korun měsíčně. Teprve naše vláda 
začala lidem skutečně zvedat důchody a platy. A to ne 
jen před volbami, ale po celé čtyři roky.
Splnili jsme slib, že průměrný důchod v roce 2021 bude 



15 tisíc korun měsíčně, přesně to bylo 15 351 Kč měsíčně. 
Dokonce důchodový účet, který byl téměř vždy v minusu, 
se v letech 2018 a 2019 díky hospodářskému růstu a s tím 
spojenému vysokému výběru odvodů po dlouhých letech 
dokonce dostal do plusu, v průměru 17 miliard. Tento 
slibný vývoj bohužel zvrátila pandemie. 
Životní úroveň jsme ale samozřejmě zvyšovali 
i státním zaměstnancům. Učitelé v roce 2021 brali 
v průměru 48 444 korun hrubého měsíčně, přesně, 
jak jsme slíbili. Průměrný služební plat u vojáků loni 
vzrostl na 40 451 Kč, policisté a hasiči brali průměrně 
přes 50 000 korun, zdravotní sestry 57 591 korun 
a pracovníci sociálních služeb 35 880 korun.
Skutečnost, že naše země prosperuje, potvrzoval také 
růst průměrné mzdy. V roce 2017 byla průměrná mzda 
29 504 Kč, na konci roku 2021 byla už 37 043 korun. 
Úměrně tomu naše vláda navyšovala i minimální 
mzdu, která v roce 2017 byla 11 000 Kč a kterou jsme 
od ledna zvýšili na 16 200 Kč.
U HDP na hlavu v paritě kupní síly jsme se tak loni dostali 
na 94 procent průměru Evropské unie, předběhli jsme 
Portugalsko, Španělsko i Itálii. A v ČR je – i po dvou letech 
pandemie – míra ohrožení příjmovou chudobou jedna 
z nejnižších v EU. Ostatně díky našim proticovidovým 
opatřením úspory domácností stouply od října 2019 
do října 2021 o 547,6 miliardy korun. Celkově úspory 
dosáhly astronomických 3323 miliard korun.

3. Snižování daní

Naše hnutí celou dobu, co je ve vládě, snižovalo lidem 
daňovou zátěž, celkem to bylo za 509,2 miliardy korun.
Zrušení superhrubé mzdy zvýšilo všem zaměstnancům 
čistý výdělek o 7 procent. Uhájili jsme 15% sazbu daně 

z příjmu pro OSVČ a pro zhruba 75 tisíc živnostníků 
s ročními příjmy do 1 milionu jsme zavedli paušální 
daň. Díky ní tak živnostníci už nemusí podávat papírová 
daňová přiznání a přehledy pojistného, posílají jednu 
platbu místo tří odvodů, odpadají jim náklady na účetní 
i pravděpodobnost daňové kontroly a budou mít i vyšší 
penzi díky zvýšenému důchodovému pojištění. Zároveň 
v listopadu 2021 ministerstvo financí podalo Evropské 
komisi žádost o zvýšení limitu pro plátcovství DPH  
ze současného 1 milionu na 2 miliony korun.
Snižovali jsme také DPH. Do nejnižší sazby 10 % jsme 
postupně převedli léky, dětskou výživu, knihy, točené 
pivo, nealko, dodávky tepla, vodné a stočné, hromadnou 
dopravu, stravovací služby, vstupné do divadel 
a na sportoviště nebo kadeřníky, opraváře i domácí péči.
A konečně jsme zrušili daň z nabytí nemovitých věcí 
ve výši 4 % kupní ceny, kterou zavedla vláda řízená 
ODS, TOP 09 a STAN.

4. EET

Kvůli dopadům pandemie jsme znovuzavedení 
platnosti elektronické evidence tržeb odložili  
na 1. leden 2023. Stojíme si za tím, že EET narovnalo 
podnikatelské prostředí a bylo pro potírání šedé 
ekonomiky společně s kontrolním hlášením naprosto 
klíčové. Bohužel nová vláda se rozhodla tento efektivní 
a nenákladný způsob výběru daní zrušit.
Přitom EET za tři roky své existence do státního 
rozpočtu přineslo 33 miliard navíc, společně 
s desítkami miliard z kontrolního hlášení 
a 13 miliardami, které státu zachránila Daňová kobra. 
Naší vládě se tak šedou ekonomiku podařilo srazit 
na 10,4 % HDP, což je méně než v Maďarsku nebo 
Polsku. 
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5. Masivní investice

Naše vláda celé čtyři investovala do naší země. 
Peníze jsme směřovali hlavně do výstavby silnic, 
dálnic a železnic, rekonstrukce našich hradů a zámků, 
modernizace armády, ale také do vědy, výzkumu 
a na inovace. Zatímco v roce 2017 na investice šlo 
82 miliard Kč, v roce 2019 to bylo už 139 miliard Kč. 
Na investice jsme se zaměřili hlavně v období po covidu 
– v roce 2021 jsme na investice dali 177 miliard Kč 
a na rok 2022 jsme naplánovali téměř 218 miliard korun. 
Drželi jsme se toho, že než tupé škrty, které zadřou 
celou ekonomiku jako po finanční krizi v roce 2008, 
je lepší se z těžkých časů právě proinvestovat. 
V Evropské unii se nám podařilo vybojovat spoustu 
peněz. Do roku 2027 bude mít Česko nárok  
na 978 miliard korun z evropských fondů a na dalších 
až 1000 miliard z modernizačního fondu EU. Také 
jsme v EU prosadili svoji představu Národního plánu 
obnovy po covidu a vybojovali na roky 2021–2026 
zhruba 180 miliard korun – z toho 44,5 % půjde 
na dopravní infrastrukturu a zelené projekty, 21,8 % 
na vzdělávání, 14,5 % na digitální transformaci, 6,9 % 
na výzkum, vývoj a inovace, 6,5 % na zdravotnictví 
(zejména na boj proti rakovině) a 5,7 % na podporu 
podnikání. 

6. Boj proti hazardu

Stejně jako v letech 2014–2017 jsme pokračovali 
v regulaci a potírání hazardu. Tuto problematiku ostatní 
vlády ignorovaly do té míry, že se z České republiky 
stalo kasino v srdci Evropy.
Od roku 2017 poklesl počet heren o 80 %, tedy ze 4329 
na 1223 provozoven v roce 2020. Z původních 100 tisíc 

automatů jich zůstalo už jen 20 tisíc a počty stále klesají. 
Díky rejstříku vyloučených osob jsme 195 tisícům hráčů 
zamezili utrácet peníze ze sociálních dávek v automatech. 
Toto opatření chrání nejen hráče, ale i jejich rodiny 
a ve výsledku šetří peníze státu jako takovému.

7. Efektivnější a levnější stát

Ve státní správě jsme prosadili centrální nákupy, které 
každý rok státu ušetří miliardy korun a také redukují 
papírování a byrokracii. Například v letech 2019–2020 
nakupoval stát společně za celkem 20 miliard Kč, 
z čehož čtvrtina byla na nákup elektřiny a plynu. Státní 
úřady a instituce společně nakupují také nábytek, auta 
nebo počítače. Počet zájemců o sdílené nákupy roste, 
v posledních letech se zapojilo více než 250 úřadů 
veřejné správy, včetně obcí a krajů.
Během naší vlády jsme také zredukovali počet míst 
ve státní správě o 4300, což přineslo úsporu přes 
3,5 miliardy korun. Zastavili jsme růst státního aparátu 
a díky novele zákona o rozpočtových pravidlech 
vyřešili problematiku tzv. černých duší ve státní 
správě, tedy záměrně neobsazovaných míst. Těmito 
opatřeními jsme ročně ušetřili 1 až 2 miliardy korun.
Česká republika, respektive ministerstvo financí se 
v posledních letech také stala premiantem v oblasti 
mezinárodních investičních arbitráží. Výsledky dosud 
ukončených arbitráží jsou celkem 29 vítězství pro 
ČR, 3 porážky a 3 dohody o narovnání s protistranou. 
Tyto výsledky řadí naši zemi v této oblasti mezi 
nejúspěšnější státy na světě. Od roku 2013 jsme 
zvítězili už v 18 mezinárodních investičních arbitrážích 
a uhájili v nich státu přes 25 miliard korun. Jen v roce 
2021 jsme pak státu uchránili už 12,5 miliardy korun.
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ZDRAVOT-
NICTVÍ 



Zdravotnictví pro naši vládu vždy bylo prioritou. Když hnutí ANO 
v roce 2017 dostalo do správy ministerstvo zdravotnictví, byl resort 
v dezolátním stavu. Po letech klientelismu, korupce, tunelování 
a podivných privatizací pod dohledem tradičních politických stran 
se z českého zdravotnictví stala černá díra na peníze. O zlepšování 
péče, nových přístrojích, moderních a inovativních lécích, kratších 
čekacích dobách na zákroky a elektronizaci zdravotnictví si občané 
mohli nechat leda tak zdát. Podobně na tom byli zdravotníci, jejichž 
platy léta stagnovaly, a tak odcházeli do ciziny za lepším. Zato se 
měli dobře různí šíbři a lobbisté. Korupce ve zdravotnictví byla 
tak rozsáhlá, že o ní v roce 2013 Evropská komise dokonce vydala 
zvláštní zprávu. Když v roce 2017 přišel na resort Adam Vojtěch, 
spustil skutečnou revoluci. Revoluci, díky níž je české zdravotnictví 
jedno z nejlepších a nejmodernějších na celém světě, a zůstalo 
i nadále bezplatné a dostupné pro všechny. Naše zdravotnictví 
jsme během čtyř let ve vládě podpořili obrovskými částkami 
a nastartovali nevídané investice. Začali jsme se věnovat všemu, 
co tradiční strany 20 let zanedbávaly – od rekonstrukce nemocnic 
a výstavby nových pavilonů, přes zajištění nejmodernějších léků 
a vybavení, po důstojné odměňování našich lékařů a sestřiček 
i pomocného personálu. Ostatně pandemie jen potvrdila, jak 
důležité je naše zdravotnictví.
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CO JSME DOKÁZALI
 ▶ masivně jsme investovali do zdravotnictví, peníze jsme navýšili  

za naší vlády o 228 miliard
 ▶ zavedli jsme eRecept, ePoukaz a eNeschopenku
 ▶ sestřičky v roce 2021 braly 57 591 Kč hrubého měsíčně
 ▶  připravili jsme Národní plán boje proti rakovině
 ▶ miliardy jsme investovali do rekonstrukcí a výstavby nemocnic

1. Rekordní objem peněz

Od roku 2017 jsme systematicky navyšovali objem 
peněz do zdravotnictví. Zatímco v roce 2017 to 
bylo 322 miliard korun, v roce 2021 to bylo již přes 
550 miliard korun. Dlouhodobě kritizovaný nízký 
poměr výdajů na zdravotnictví v ČR v roce 2021 
přesáhl hranici 10 % HDP. V letech 2017–2021 výdaje 
do zdravotnictví tedy vzrostly o 228 miliard korun, 
zatímco mezi roky 2010–2016 to bylo pouhých 
18 miliard. Od roku 2017 se více než zdvojnásobila 
výše plateb za státní pojištěnce, zvlášť patrný růst byl 
v letech 2020 a 2021. Z evropských fondů jsme pro 
zdravotnictví vyjednali 50 miliard, za Nečasovy vlády 
to bylo jen 8 miliard.
Ministerstvo zdravotnictví a jeho nemocnice 
z národních zdrojů investovaly přes 16,5 miliardy korun 
do modernizace a rekonstrukce nemocnic a dalších 
5,5 miliardy korun do obnovy přístrojového vybavení. 
Díky programu REACT EU dostane naše zdravotnictví 

dalších 20 miliard na pořízení nejmodernějších 
přístrojů. Schválili jsme a zahájili jsme realizaci  
12 strategických investic ve výši 12 miliard korun,  
tyto projekty budou postupně realizovány do roku 
2027. Na přelomu roku 2023 a 2024 se například  
otevře úplně nový pavilon transplantace v IKEMu  
za miliardu a vznikne nejmodernější centrum prevence 
v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

2. Transparentní resort

Podnikli jsme řadu kroků k větší transparentnosti 
a efektivnějšímu hospodaření našeho zdravotnictví. 
Zavedli jsme spravedlivější pravidla voleb do správních 
a dozorčích rad a otevřeli je pojištěncům. Prosadili 
jsme sdružené nákupy nemocnic – nemocnice nově 
společně nakupují zdravotnický materiál i léky, což 
přineslo významné úspory. Oddlužili jsme některé 
nemocnice (Všeobecnou fakultní nemocnici, 
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Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní 
nemocnici Bulovka, Thomayerovu nemocnici, Fakultní 
nemocnici u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnici 
Brno), zavedli jsme nová pravidla pro veřejné zakázky, 
začali o nákupech drahých přístrojů rozhodovat 
transparentně a prosadili pravidelný systém kontrol 
hospodaření. 
Vyhnali jsme lobbisty a vrátili jednání o úhradách 
do zákonných kolejí, tedy bez vlivu politiků 
a různých kmotrů. Úhradové vyhlášky vydávané 
za naší vlády lze označit za průlomové. Byly 
založené na dohodách poskytovatelů zdravotní 
péče a zdravotních pojišťoven. V úhradové vyhlášce 
tak největší roli hrál důraz na kvalitu a efektivitu 
zdravotní péče, např. delší ordinační doba, důraz 
lékařů na prevenci, nové výkony, podpora péče v hůře 
dostupných regionech apod. Uvedli jsme do praxe 
nový systém DRG garantující spravedlivější úhrady pro 
nemocnice a odstranění rozdílů v úhradách mezi nimi.

3. Platy a personální situace

Jako první vláda jsme se postavili čelem k jednomu 
z největších problémů ve zdravotnictví – nedostatku 
zdravotníků a jejich nedostatečnému ohodnocení. 
Situaci se nám podařilo stabilizovat a negativní 
trend postupně zvrátit. Výsledkem například je, že 
poprvé po mnoha letech více nových praktických 
lékařů do našeho zdravotního systému vstupuje, než 
z něj odchází. Stejně tak začal stoupat počet sester 
v nemocnicích. 
Platy jsme navyšovali systematicky celou dobu tak, 
že v roce 2021 brali lékaři v průměru přes 101 000 Kč, 
tedy více než 2,7násobek průměrné mzdy, a zdravotní 
sestry přes 58 200 korun hrubého měsíčně, tedy 

1,6násobek průměrné mzdy. V roce 2013, kdy vládly 
tradiční strany, přitom lékaři brali 58 989 Kč a sestřičky 
28 388 Kč hrubého měsíčně, a než začínala naše 
vláda, tak to bylo 72 897 korun u lékařů a 36 202 Kč 
u sestřiček. 
Dbali jsme také na to, abychom měli dost lékařů 
i v budoucnu. Proto jsme navýšili kapacitu lékařských 
fakult až o 25 % a do roku 2029 na to vyčlenili celkem 
7 miliard korun. Ve státních nemocnicích jsme zavedli 
stipendia pro studenty zdravotnických oborů. Podpořili 
jsme skrze rezidenční místa vzdělávání praktických 
lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. A také 
jsme spustili kampaň Studuj zdrávku na podporu 
studia na středních zdravotnických školách. 
Atraktivitu zdravotnické profese jsme se také 
snažili zvýšit novými kompetencemi pro praktické 
lékaře a sestry, ale i snížením papírování. Snížili 
jsme administrativní zátěž samotných zdravotníků 
a podpořili jsme pozice administrativních pracovníků 
ve zdravotnictví a spustili pro ně speciální vzdělávací 
program. Tím jsme lékařům a sestřičkám rozvázali ruce 
k tomu, aby mohli pacienty léčit. A pro zdravotníky 
v těžkých pracovních i osobních situacích jsme spustili 
program psychosociální podpory.

4. Elektronizace zdravotnictví

Po skandálních tunelech typu dvoumiliardového IZIPu 
pod taktovkou tradičních politických stran, kdy se 
o elektronizaci zdravotnictví jen mluvilo, jsme za naší 
vlády udělali obrovský posun vpřed. 
Asi nejdůležitější změna pro občany bylo zavedení 
eReceptu. Ten zvyšuje nejen bezpečnost při výdejích 
léků, ale zejména komfort pro pacienty, jelikož 
eRecept může lékař předepsat na dálku a poslat 
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esemeskou, emailem nebo přes aplikaci. Lidé tak už 
konečně nemusejí pro recept nejdřív do ordinace, 
ale můžou rovnou vyrazit do lékárny. Všichni jsme 
výhody eReceptu pocítili zejména během pandemie. 
Od 1. ledna 2022 lze na eRecept předepsat léčivé 
přípravky s obsahem vysoce návykových látek, které 
byly k dostání jen prostřednictvím receptu s modrým 
pruhem. Od 1. března 2022 funguje na stejném 
principu také ePoukaz na zdravotnické pomůcky. 
Elektronizace zdravotnictví ale nebyla jen o eReceptu. 
Kvůli pandemii vznikla Chytrá karanténa, eRouška, 
Tečka, čTečka. Rozvinuli jsme telemedicínu, protože 
má přínos zejména pro chronické pacienty, kteří tak 
nemusí často dojíždět za lékařem. Za nás vznikla dvě 
telemedicínská centra ve FN Olomouc a FN Ostrava.
Prosadili jsme úplně první zákon, který rozvíjí 
elektronickou komunikaci ve zdravotnictví s účinností 
od 1. ledna 2022. Díky němu bude možné bezpečné 
elektronické sdílení dat mezi poskytovateli, zdravotními 
pojišťovnami a pacienty, čímž se sníží administrativní 
zátěž zdravotníků. Pacienti budou mít rychle 
a jednoduše dostupné informace ze své zdravotnické 
dokumentace. 
Funguje také sdílený lékový záznam pacienta, díky 
kterému lékař ví, jaké léky pacient užívá a může tak 
lépe nastavit a hlídat jeho léčbu. Předchází nejen 
duplicitám léků, ale zároveň chrání pacienta před 
nežádoucími kombinacemi lékům, které by mohly 
poškodit jeho zdraví. Od 1. ledna 2022 také funguje 
eOčkování. Vedle přehledu o předepsaných lécích 
bude mít každý nově elektronicky evidované i záznamy 
o všech absolvovaných očkováních. 
Zřídili jsme Národní zdravotnický informační 
portál (www.nzip.cz) s ověřenými informacemi 

ze zdravotnictví na jednom místě a pod záštitou 
ministerstva zdravotnictví. Občané zde najdou 
informace o nemocech, zdravé výživě, očkování 
aj. Portál nabízí rady v různých životních situacích, 
pomoc, kde najít lékaře a kde hledat informace.
A konečně jsme zpřístupnili data ministerstva 
zdravotnictví i Státního ústavu pro kontrolu léčiv, 
což zvyšuje informovanost veřejnosti o kvalitě, 
výkonnosti a dostupnosti zdravotnictví. Ostatně kvalitu 
péče, pokud jde o počty výkonů a jejich výsledky 
v jednotlivých zdravotnických zařízeních, jsme už 
začali měřit. Vytvořili jsme společně s Kanceláří 
zdravotního pojištění Portál ukazatelů kvality 
zdravotních služeb, rozjeli jsme systém Národní 
hodnocení spokojenosti pacientů.

5. Léky a zdravotnické pomůcky

Naším cílem bylo zvýšit dostupnost inovativních léků 
a zpřístupnit pacientům léky na vzácná onemocnění. 
Od 1. ledna 2022 platí nový systém schvalování úhrad, 
kdy klíčovou roli při rozhodování o vstupu takového 
léku do systému bude hrát kolektivní poradní orgán. 
Poprvé v historii jsme zapojili do rozhodování o úhradě 
léků také samotné pacienty. Jde například o léky 
na cystickou fibrózu, svalovou dystrofii nebo různé 
hematoonkologické diagnózy.
Pro pacienty trpící chronickou bolestí, na kterou 
nezabírají jiné léky, jsme prosadili, aby zdravotní 
pojišťovna z 90 % hradila léčebné konopí, čímž je 
výše doplatku dnes srovnatelná s tím u běžných léků 
na bolest. Navíc jsme změnili zákon tak, že se výrazně 
rozšiřuje počet pěstitelů léčebného konopí. To povede 
ke zvýšení jeho dostupnosti a snížení ceny, a tedy 
i doplatků pro pacienty.
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Zvýšili jsme také ochranu lidí před padělky, a tak podle 
vzoru regulace hazardních stránek od 1. ledna 2022 
Státní ústav pro kontrolu léčiv má pravomoc blokovat 
internetové stránky s nabídkou neprověřených či 
falešných léků. 
Podobně jako u léků jsme zapojili pacienty 
do rozhodování o úhradě zdravotnických pomůcek. 
Ostatně počet hrazených zdravotnických pomůcek se 
za naší vlády výrazně rozšířil. Příkladem jsou invalidní 
vozíky, kdy je v současnosti pacientům hrazen i druhý 
– mechanický vozík. Zpřísnili jsme také kontrolu kvality 
zdravotnických pomůcek a podmínky reklamy.

6. Boj proti rakovině

Populace stárne, jsme svědky epidemie nejen 
chronických nemocí, ale také epidemie rakoviny, 
která se během několika málo let má stát tím 
největším zabijákem. Celé čtyři roky naší vlády jsme 
se právě proto zaměřili na boj proti onkologickým 
onemocněním, který dočasně zastínila pandemie 
covidu. Proto jsme podpořili rozvoj rozsáhlých 
screeningových programů, od 1. ledna 2022 jsme nově 
spustili plošný screening zaměřený na karcinom plic 
a věkovou hranici pro preventivní kolonoskopii jsme 
snížili na 50 let. 
Do léčby a prevence onkologických onemocnění jsme 
nasměrovali 10,5 miliardy Kč a dalších 14,5 miliardy 
korun se podařilo dojednat z evropských fondů. 
Vypracovali jsme Národní plán boje proti rakovině 
a vydali jsme skvělou brožuru informující o nebezpečí 
onkologických onemocnění. Iniciovali jsme vznik 
Českého onkologického institutu v Praze, protože 
stejně kvalitní specializovanou onkologickou 
nemocnici jako je Masarykův onkologický ústav 

v Brně by si zasloužily i Čechy, samozřejmě společně 
s rozvojem regionálních komplexních onkologických 
center.
Prevenci jsme se ale věnovali i obecně, rozšířili jsme 
úhradu nepovinných očkování a podpořili jsme 
rozličné programy podporující pohyb a zdravý životní 
styl u dětí i dospělých.

7. Reforma primární péče

Pokud má dobře fungovat zdravotní systém, musí v prvé 
řadě efektivně fungovat primární péče, tedy praktičtí 
lékaři. Jejich potenciál nebyl dostatečně využit, proto 
reforma primární péče byla jednou z priorit hnutí ANO. 
Posílili jsme roli praktiků, dali jim větší možnosti při 
předepisování léků a umožnili jim poskytovat nové 
služby, zejména chronicky nemocným pacientům. 
Podpořili jsme i vznik sdružených praxí, aby více lékařů 
mohlo využívat jednu ordinaci. Celá reforma směřuje 
k tomu, aby se praktický lékař konečně stal základním 
kontaktním místem pro pacienta.
Kromě toho jsme představili nový koncept lékařských 
pohotovostních služeb. Vypracovali jsme plán, podle 
kterého se pohotovosti přidruží k urgentním příjmům, 
aby v akutních případech měl praktik za zády plnou 
podporu nemocnice a jejích specialistů. 

8. Koncepce urgentní péče

Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami jsme 
vytvořili vůbec první koncepci urgentní péče v ČR 
s jasnou strukturou a standardy. Postupně podle 
ní vzniká státem garantovaná síť urgentních příjmů 
v krajských i okresních městech. Vytvořili jsme jejich 
mapu, vyřešili jsme jejich financování, s využitím 
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dotačních titulů, na které mohou dosáhnout všichni 
zřizovatelé vybrané garantované sítě nemocnic. Dále 
jsme vydali metodiku, jak by měly urgentní příjmy 
vypadat, a vytvořili klinický doporučený postup péče 
o pacienty na urgentním příjmu. Nový model zajistí 
dostupnou a kvalitní péči o akutní pacienty ve všech 
okresech 24 hodin denně. Stanovením sítě urgentních 
příjmů jsme stanovili i garantovanou minimální síť 
lékařských pohotovostí.

9. Reforma péče o duševní zdraví

Zastaralý systém velkých léčeben jsme začali 
měnit v kombinaci s páteřní sítí akutní, ambulantní 
a komunitní péče. Výrazně jsme zvýšili objem peněz 
pro psychiatrii a zlepšili kvalitu péče o duševně 
nemocné.
Založili jsme 30 center duševního zdraví s cílem 
mít jich 100, aby jejich dosah pokryl celou Českou 
republiku. Díky nim pacienti už nemusí žít roky 
v léčebnách a mohou se vrátit do běžného života. 
Podpořili jsme vznik psychiatrických ambulancí 
a zahájili výstavbu nových psychiatrických klinik 
po celé ČR. Zaměřili jsme se také na řešení palčivého 
nedostatku dětských psychiatrů.

10. Domácí péče 

Domácí péče byla v minulosti výrazně podfinancována 
a na její úkor byly upřednostňovány jiné oblasti, jako 
například nemocnice. Naše vláda přišla s novou 
koncepcí domácí péče, hnutí ANO prosadilo výrazné 
zvýšení úhrad za domácí péči. Mezi lety 2017–2021 
se úhrady segmentu domácí péče zdvojnásobily 
z 1,9 miliardy Kč na 3,8 miliardy korun.

Od 1. ledna 2022 může domácí péči indikovat širší 
okruh lékařů – jako např. ambulantní specialisté, 
lékaři na pohotovosti či urgentním příjmu – a sestry 
v domácí péči získaly větší kompetence (například 
budou moci předepisovat pacientům zdravotnické 
pomůcky), ale také větší samostatnost při poskytování 
zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí. Pro 
vozidla poskytovatelů domácí péče jsme vydobyli 
výjimku ze zákazu stání.

11. Rozvoj paliativní a duchovní péče

V České republice stále asi 70 % pacientů umírá 
v nemocnicích, naprostá většina by ale chtěla 
prožít své poslední chvíle v kruhu rodiny. Každý 
pacient má mít možnost si zvolit prostředí, kde stráví 
s nevyléčitelnou chorobou i závěr svého života. Proto 
podpora paliativní péče a jejího rozvoje patřila k našim 
dalším zásadním tématům.
Zaměřili jsme se na zvyšování dostupnosti a kvality 
paliativní péče v domácím prostředí pacienta a spustili 
jsme projekt její podpory. V porovnání let 2018–2020 
se počet pacientů, kteří díky mobilním hospicům 
dožili doma, více než zdvojnásobil; v roce 2020 to bylo 
už 5874 pacientů. Paliativní péči jsme také úspěšně 
řešili pomocí pilotního projektu v šesti nemocnicích. 
Na začátku bylo v péči sedm pacientů, na konci roku 
2020 už přes 3000. Od roku 2022 pojišťovny platí týmy 
v 25 nemocnicích. 
V nemocnicích jsme také rozvinuli podporu 
duchovní péče, která není určena jen pro těžce 
nemocné pacienty a seniory, slouží i jejich rodinným 
příslušníkům, případně pozůstalým. Podpořili jsme tak 
činnost nemocničních kaplanů. 
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12. Podpora péče o bezdomovce

Spustili jsme program na podporu poskytování 
zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší 
a osobám ohroženým ztrátou přístřeší. Za dobu 
realizace projektu bylo ošetřeno nebo poučeno 
2166 bezdomovců. Součástí programu kromě ošetření 
byla i prevence užívání návykových látek a zlepšení 
informovanosti o infekčních onemocněních. 

13. Podpora dobrovolnické činnosti

Zapojení dobrovolnické laické pomoci do systému 
zdravotní péče je v zahraničí běžné, u nás byla tato 
oblast dosud v pozadí. Proto ministerstvo zdravotnictví 
v červnu 2019 spustilo tříletý projekt, který má za cíl 
nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení 
dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních. 

14. Letecká záchranná služba

Rozšířili jsme i zásadně zlepšili služby systému letecké 
záchranné služby. V minulosti tendry na leteckou 
záchrannou službu provázel klientelismus a různé 
problémy, z různých důvodů se musela opakovat 
výběrová řízení. My jsme veřejnou zakázku od 
začátku připravovali transparentně – vyhlásili jsme 
výběrové řízení a na základě dlouhodobé přípravy se 
podařilo nastavit náročné, ale i splnitelné podmínky 
pro uchazeče. Výběrové řízení přineslo pokrytí celé 
republiky včetně zajištění nočních letů a speciálních 
činností v podvěsu pod vrtulníkem. Přitom jsme 
za větší rozsah služeb ušetřili miliardu korun a nové 
provozovatele LZS jsme vybrali s téměř ročním 
předstihem. 

15. Odškodnění za újmu způsobenou očkováním

S vědomím nutnosti podporovat povinné očkování 
tam, kde je to opravdu třeba, jsme prosadili zákon, 
podle něhož všem, kterým kvůli povinnému očkování 
vznikla újma na zdraví, stát poskytne odškodnění. Je to 
správný krok, stanoví-li stát vakcinaci jako povinnou, 
má také zodpovídat za její případné komplikace.  
To jsme napravili.

16. Revoluce v nemocničním stravování

Strava je důležitou součástí zdravotní péče 
poskytované v nemocnicích a úzce souvisí se 
spokojeností pacientů. Po 65 letech došlo ke změně 
standardů pro stravování pacientů v nemocnicích tak, 
aby odpovídaly 21. století. Pacientům tak dopřejeme 
chutnou, zdravou a také nutričně vyváženou stravu. 
Kvalita stravování se zlepšuje napříč celou republikou.



DŮCHODY  
A SOCIÁLNÍ  
POLITIKA



Hnutí ANO ve vládě dbalo na sociální spravedlnost a sociální 
smír. Vždycky jsme chránili ty slabší, ať už jde o důchodce, 
matky samoživitelky nebo zdravotně postižené. Úcta ke stáří pro 
nás byla prioritou a zlobilo nás, že tradiční strany seniory vždy 
odsouvaly stranou. Proto jsme se rozhodli zvýšit důchody tak, 
aby konečně byly důstojné a aby senioři nemuseli otáčet každou 
korunu a měli větší radost ze života. Splnili jsme slib, že v roce 
2021 bude průměrná penze 15 tisíc korun. Zdravotně postiženým 
spoluobčanům jsme citelně zvýšili příspěvek na péči. Nezapomínali 
jsme ani na rodiny a děti, prosadili jsme zvýšení rodičovského 
příspěvku na 300 tisíc, náhradní výživné pro samoživitelky, 
ještě více podpořili pěstouny a prosadili konec ústavní péče 
pro nejmenší děti. Zároveň jsme hájili tezi, že se musí vyplatit 
pracovat. Pro zaměstnance jsme zrušili karenční dobu a zavedli 
třeba eNeschopenku. A i pandemii navzdory se nezvedla míra 
chudoby a nezaměstnanost na konci roku 2021 zůstala stále jednou 
z nejnižších v celé EU. 



CO JSME DOKÁZALI
 ▶ splnili jsme slib, že v roce 2021 průměrný důchod přesáhne  

15 000 korun
 ▶ zvýšili jsme rodičovský příspěvek z 220 000 Kč na 300 000 Kč  

a schválili jeho doplacení
 ▶ schválili jsme náhradní výživné pro samoživitelky
 ▶ zvýšili jsme příspěvky na péči pro zdravotně postižené  

v nejtěžších kategoriích
 ▶ zrušili jsme karenční dobu a zavedli eNeschopenku

1. Důchody

Senioři a jejich důchody byly pro hnutí ANO absolutní 
prioritou. Když jsme nastupovali do vlády, slíbili jsme, 
že na konci roku 2021 bude průměrný důchod 15 tisíc, 
ve skutečnosti byl 15 445 korun. Přitom v roce 2017, 
kdy jsme sestavili vládu, byla průměrná penze jen 
11 745 korun. To znamená, že rok co rok jsme seniorům 
přidávali k důchodu průměrně tisícovku.
K tomu jsme lidem nad 85 let automaticky přidali 
ještě 1000 Kč navíc a v prosinci 2020 každý senior 
dostal ještě jednorázový příspěvek 5000 Kč kvůli 
dopadům pandemie. Začátkem roku 2022 byla díky 
našim krokům průměrná penze 16 280 korun měsíčně 
a v polovině roku by průměrný důchod měl být skoro 
17 tisíc korun měsíčně. 
Ve vládě jsme napravovali letité křivdy, proto jsme 
zvýšili v roce 2019 základní výměru důchodu  

z 9  na 10 % průměrné mzdy, což znamenalo víc peněz 
hlavně pro lidi s nízkými penzemi. A od 1. ledna 2023 
vejde v účinnost novela zákona, která zavádí tzv. 
výchovné. Důchod by se seniorům měl zvýšit o 500 Kč 
za každé vychované dítě. Tato změna pomůže hlavně 
ženám, u nichž je průměrná výše důchodů o téměř 
3000 korun nižší než u mužů.
Spustili jsme důchodovou kalkulačku, díky níž pracující 
lidé ihned získají přehled o předpokládané výši své 
penze i termínu odchodu do důchodu.

2. Podpora rodičů a dětí

Nikde na světě nemají rodiče možnost být až 
4 roky doma se svým dítětem, aniž by přišli 
o zaměstnání. Po celou tu dobu se nemusí starat 
o platby sociálního ani zdravotního pojištění, 
které za ně platí stát . A bez ohledu na to, zda před 
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rodičovstvím pracovali, mají nárok na rodičovský 
příspěvek, o jehož rychlosti čerpání si rozhodují 
sami. Rodičovský příspěvek se od roku 2012 
nezvyšoval, teprve naše vláda jej od ledna 2020 
zvýšila z 220 tisíc na 300 tisíc korun a pro vícerčata 
z 330 000 na 450 000 korun. Jde o bezkonkurenčně 
nejvyšší částku mezi všemi dávkami určenými pro 
rodiny s dětmi. Zásadní změnou bylo i dočerpání 
rodičovského příspěvku – to znamená, že rodič z něj 
nepřijde ani o korunu, pokud se mu narodí další dítě 
dříve, než rodičovský příspěvek dobere. V minulosti 
peníze propadly, nyní se rodiči nedočerpané 
peníze přičtou k prvnímu rodičovskému příspěvku 
na mladší dítě.
Třetina rodičů, kteří sami vychovávají své děti, 
je ohrožena příjmovou chudobou. I proto jsme 
zejména pro samoživitelky prosadili tzv. náhradní 
výživné. Díky němu se matka s dítětem neocitne 
bez alimentů, které má po rozhodnutí soudu platit 
otec dítěte. Neseriózního partnera tak zastoupí 
stát , který má mnohem větší páky, aby po neplatiči 
výživné zpětně vymáhal. Rodiče o náhradní výživné 
ve výši až 3000 Kč měsíčně mohou žádat od 
1. července 2021 a týká se přinejmenším 24 tisíc 
dětí v Česku.
Prosadili jsme novelu zákona o dětských skupinách, 
která určila strop pro maximální příspěvek rodičů. 
V dětských skupinách za péči o malé děti do tří 
let jsme zavedli pravidlo, že rodiče nebudou platit 
více než 4000 Kč, v průměru to je většinou kolem 
1700 korun.
Posílili jsme také systém náhradní rodinné péče 
v Česku. Pěstounům jsme zvýšili odměny, zavedli 
jsme pro ně nové dávky a příspěvky a významně 
jsme omezili a do budoucna zakázali ústavní péči 

pro nejmenší děti. Jinými slovy, opuštěné děti do 3 let 
nebudou končit od konce roku 2024 v kojeneckých 
ústavech, ale v náhradních rodinách.
A pro studující mladé dospělé odcházející z ústavní 
nebo náhradní rodinné péče jsme zavedli zaopatřovací 
příspěvek ve výši 15 000 korun. 

2. Sociální služby a sociální péče

Každoročně jsme navyšovali finance na provoz 
sociálních služeb i na platy a mzdy zaměstnanců. 
Zatímco v roce 2017 činila běžná dotace ze státního 
rozpočtu 11,2 miliardy Kč, pro rok 2021 to bylo již 
21,4 miliardy. V letech 2020 a 2021 se k běžné dotaci 
přidávaly ještě dotace mimořádné určené na úhrady 
zvýšených výdajů a ztrát způsobených pandemií. 
V roce 2020 to bylo 3,8 miliardy navíc a v roce 2021 
dokonce 4,8 miliardy.
Pokud jde o průměrné platy v sociálních službách, 
tak ty jsme zvedli radikálně. Pečovatelé v pobytových 
službách v roce 2020 brali 35 880 Kč hrubého 
měsíčně, zatímco v roce 2013 to bylo pouhých 
16 827 Kč měsíčně. Během pandemie dostali 
pracovníci v sociálních službách stejně jako 
zdravotníci zvláštní odměny za péči.
Klienti sociálních služeb, ale i mnozí, o které pečují 
jejich rodiny, mají nárok na příspěvek na péči. Ten 
je rozdělen do čtyř stupňů podle míry potřebné 
péče. Od roku 2019 jsme příspěvek razantně zvýšili 
klientům ve dvou nejvyšších stupních závislosti 
nejen v sociálních zařízeních, ale i v tzv. neformální 
péči, tedy těm, o které se jejich příbuzní starají doma.
Ve III. kategorii jsme příspěvek navýšili z 9900 Kč 
na 13 900 Kč měsíčně a ve IV. kategorii z 13 200 Kč 
na 19 200 Kč měsíčně.
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3. Podpora zaměstnanců a zaměstnavatelů

Kvůli zvýšení ochrany zaměstnanců jsme prosadili 
zrušení karenční doby, kterou před lety zavedly ODS, 
TOP 09 a STAN. Díky zrušení karenční doby začaly 
zaměstnancům být znovu propláceny první tři dny 
nemoci. V této souvislosti jsme zřídili i eNeschopenku, 
která významně snížila administrativu zaměstnavatelům 
a zaměstnancům poskytla lepší komfort.
Pomáhali jsme i na chráněném trhu práce. Výše 
příspěvku na osobu se zdravotním postižením se 
zvýšila z 13 tisíc Kč v roce 2018 na současných 
15 200 korun. Od ledna 2021 naše vláda zavedla 
i sdílené pracovní místo. Zaměstnavatel se může 
dohodnout, že o jednu pracovní pozici se může podělit 
více zaměstnanců. Tato změna pomáhá např. rodičům 
s malými dětmi nebo seniorům.

4. Nízká nezaměstnanost i míra chudoby

Míra nezaměstnanosti v ČR je jedna z nejnižších v celé 
Evropské unii. Během naší vlády se nezaměstnanost 
pohybovala na úrovni kolem 3 %, často ale i níže. 
Přitom průměr v Evropské unii činil zhruba 7 procent. 
Kvůli pandemii jsme prosadili tzv. „kurzarbeit“ 
(příspěvek v době částečné práce), který ochránil 
pracovní místa.
Míra ohrožení příjmovou chudobou v posledních 
letech klesala. V roce 2019 se to týkalo 10,1 procenta 
občanů, v roce 2020 to bylo 9,5 procenta a v roce 
2021 příjmovou chudobou bylo ohroženo 8,1 procenta 
populace. Další důkaz, že se životní úroveň občanů 
za naší vlády zvyšovala – a mnoho na tom nezměnila 
ani pandemie – i díky miliardám na proticovidových 
programech.



DOPRAVA



Silnice a dálnice byly osm let naší srdeční záležitostí. Dopravní 
infrastruktura byla pro naši vládu klíčová. Za dobu naší vlády se 
otevřelo celkem 292 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. A do roku 2025 
jsme připravili výstavbu, aby se otevřelo dalších 300 kilometrů 
dálnic a 200 kilometrů silnic I. třídy, zejména tolik potřebných 
obchvatů měst a obcí. Stavěli jsme dálnice o více než polovinu 
levněji – konkrétně za 152 milionů za kilometr – než za éry ODS 
se zázračně zbohatlým ministrem Řebíčkem, kdy kilometr přišel 
na 342 milionů korun. A to, aniž bychom museli zvedat cenu 
dálniční známky. I díky prosazení liniového zákona se dálnice 
a silnice budou stavět rychleji. Na železnici jsme zmodernizovali 
tratě a nechali opravit stovky nádražních budov. Pohnuli  
jsme s digitalizací dopravy, což lidé nejvíce ocení  
při pořizování elektronické dálniční známky. Pro naše seniory  
nad 65 let a studenty do 26 let jsme prosadili 75procetní slevu 
na jízdném, která jim umožnila levně cestovat po celém Česku. 
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CO JSME DOKÁZALI
 ▶ otevřeli jsme 105,8 km nových dálnic a 89,1 km silnic I. tříd
 ▶ kompletně jsme zrekonstruovali 160 kilometrů dálnice D1
 ▶ prosadili jsme slevy na jízdném 75 % pro seniory a studenty
 ▶ odstartovali jsme přípravu vysokorychlostních tratí
 ▶ zavedli jsme elektronickou dálniční známku

1. Slevy na jízdném

Pro seniory nad 65 let a studenty do 26 let jsme 
od září 2018 zavedli slevu 75 procent na jízdném 
ve vlacích a autobusech. Tyto slevy umožnily 
důchodcům mnohem více cestovat po naší krásné 
zemi nebo navštěvovat rodinu a přátele. Zlepšili jsme 
tím život také studentům, protože i oni mívají hluboko 
do kapsy. A navíc se v prvních dvou letech zvýšil počet 
cestujících veřejnou autobusovou dopravou, a to  
o 5 procent ročně. 

2. 300 kilometrů nových dálnic a silnic

Nastartovali jsme výstavbu celé dálniční sítě, kterou 
tradiční strany zastavily. Když byly u moci, tak se 
nestavělo. V roce 2011 a 2012 tradiční politici nezahájili 
výstavbu ani jednoho jediného kilometru. V roce 2013 
to bylo 0,8 kilometru a v roce 2014 zase nula kilometrů. 
Několik let nám trvalo, než jsme mohli pořádně začít 
stavět. Ale ten výsledek stál za to. 

Za období naší vlády, tedy mezi lety 2018–2021, 
jsme pro řidiče otevřeli celkem 292,3 kilometru 
dálnic a silnic – 105,8 kilometru nových dálnic, 
89,1 kilometru silnic I. tříd, zejména obchvatů měst 
a obcí, a 97,4 kilometru zbrusu nové dálnice D1. 
Celkem jsme tak za osm let v čele ministerstva 
dopravy zrekonstruovali 160 kilometrů naší 
nejdůležitější dálnice. Jen za rok 2021 jsme otevřeli 
117,7 kilometrů – 46,5 km nových dálnic, 23,9 km 
silnic I. tříd a 48,3 km modernizované D1. A tentýž rok 
jsme zahájili 72 km nových dálnic. V současné době 
je tak rozestavěno 217,5 kilometru nových dálnic 
a silnic I. třídy. Na zelené louce se staví 152,3 km 
dálnic a 65,2 km jsou novostavby na silnicích I. tříd, 
které většinou tvoří obchvaty měst. Stavby tak jsou 
zahájeny a v roce 2022 se otevře 25,4 km nových 
dálnic, v roce 2023 je v plánu otevřít 40,4 km nových 
dálnic, v roce 2024 to je 97 km a v roce 2025 by to 
mělo být 133 km. Podtrženo sečteno, připravili jsme 
všechno pro to, aby se do roku 2025 otevřelo 300 km 
nových dálnic a dalších 200 km nových silnic.
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Naplno se rozjely práce na 32 kilometrech D4 
mezi Příbramí a Pískem – vůbec prvního PPP 
projektu, tedy partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, o kterém se roky mluvilo, ale ani jedna 
vláda ho nebyla schopná dotáhnout do konce. 
Pracuje se na obchvatu Českých Budějovic na D3, 
a na výstavbě dálnice k rakouským hranicím, 
která by měla být hotová do roku 2025. Pokračují 
práce na D35, která představuje alternativu 
k D1 a naší nevytíženější dálnici uleví, jakmile 
bude dokončena. V nadcházejícím období bude 
pokračovat výstavba karlovarské D6 u Hořoviček 
a Hořesedel, staví se pokračování chomutovské 
D7, kde se pracuje na zkapacitnění obchvatu Loun, 
Chlumčan a Panenského Týnce. V plném proudu 
jsou také práce na dalších dvou úsecích dálnice 
D55 u Uherského Hradiště, ve výstavbě je obchvat 
propojení dálnic D56 a D48 u Frýdku-Místku.
V přípravě je 42 kilometrů silničního okruh kolem 
Prahy, který bude celkem 83 kilometrů dlouhý. Dnes je 
již 41 km hotovo. Nejblíže zahájení v roce 2023–2024 
je část, která spojí D1 s Běchovicemi. Pokračují práce 
na přípravě středočeské části dálnice D3, už byla 
např. podaná žádost o vydání územního rozhodnutí. 
Pokračuje příprava dostavby dálnice D11 na hranici 
s Polskem. 
Souběžně se stavbou dálniční infrastruktury jsme 
rozšířili i parkovací místa. Během posledních tří 
let přibylo téměř 400 nových míst pro nákladní 
vozy. Na 136 odpočívkách je aktuálně 3032 stání 
pro nákladní automobily, v roce 2018 bylo 
na 132 odpočívkách 2660 stání pro nákladní vozy.  
V pokročilém stádiu přípravy je více než 700 nových 
stání pro nákladní automobily, která by měla být 
řidičům otevřena v nejbližších letech.

3. Železnice

Nezaháleli jsme ani při zlepšování železniční dopravy, 
výsledky musel pocítit každý, kdo se v poslední době 
svezl vlakem. V prosinci 2019 přišli na železniční trh 
noví dopravci, čímž výrazně narostla konkurence 
Českým drahám, což znamená lepší podmínky pro 
cestující.
Masivně jsme rozšiřovali železniční infrastrukturu. 
Například v Praze jsme dokončili kompletní 
rekonstrukci Negrelliho viaduktu, zmodernizovali 
jsme trať do Hostivaře, otevřeli jsme nové zastávky 
Zahradní Město a Praha-Eden. Na Hlavním nádraží 
byla dokončena rekonstrukce zastřešení haly, 
otevřel se také prodloužený podchod na Žižkov, 
který zlepšil celkovou bezpečnostní situaci. V rámci 
modernizace tranzitního koridoru mezi Rokycany 
a Plzní se otevřel Ejpovický tunel, čímž se zkrátila 
jízdní doba mezi Prahou a Plzní na 74 minut. Byla 
dokončena modernizace trati Beroun – Králův Dvůr. 
Proběhla obnova kolejiště, postavily se nový podchod, 
nástupiště a přístřešky. Opravena byla stanice 
Králův Dvůr i stanice Beroun, kde se na nástupiště 
díky novým výtahům dostanou i lidé se sníženou 
pohyblivostí.
Během naší vlády jsme modernizovali v průměru 
150 přejezdů ročně a rekonstruovali průměrně 
70 nádražních budov rok co rok, v posledních 
dvou letech to bylo dokonce v průměru více jak 
100 budov ročně. Vyčlenili jsme na to 10 miliard 
korun a opravy naplánovali až do roku 2024. 
Rekonstrukcí prošly například budovy v Sokolově, 
Českém Krumlově, Hanušovicích, Havířově, Příbrami, 
Břeclavi nebo na nádražích po trase Posázavského 
pacifiku. V současnosti se opravují památkově 
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chráněné budovy v Plzni, Českých Budějovicích, 
Pardubicích, Fantova budova Hlavního nádraží v Praze 
a připravujeme rekonstrukci krásné památkové budovy 
teplického nádraží. 
Ve výstavbě je i řada tratí. V roce 2023 má skončit 
modernizace koridoru z Prahy do Českých Budějovic, 
čímž se cestovní doba mezi oběma městy zkrátí asi 
na 90 minut. Probíhají práce na železničním koridoru 
z Prahy přes Pardubice, Českou Třebovou do Brna. 
V Pardubicích se modernizuje celý železniční uzel, 
modernizací prochází také úsek u Brandýsa nad Orlicí. 
Železniční spojení na ruzyňské letiště na trati Praha 
– Kladno se začne stavět v roce 2024 a zprovozněné 
bude o pět let později. Cesta z centra Prahy na letiště 
bude trvat pouhých 25 minut.
Naše vláda byla první, která skutečně nastartovala 
budování vysokorychlostních tratí. Na základě úkolu 
Poslanecké sněmovny, který prosadili poslanci ANO, 
zadala Správě železnic zcela nový projekt pokrytí 
naší země sítí nejrychlejších vlaků, včetně napojení 
na zahraničí. Dnes už máme hotové tři studie 
proveditelnosti na hlavní trasy. Jen v roce 2022 běží 
detailní projekty na územní rozhodnutí pro 300 km 
těchto tratí a hodnota projekčních prací atakuje částku 
800 milionů korun. První stavební práce odstartují 
do roku 2025 a od tohoto momentu by měl stát každý 
rok dávat na vysokorychlostní tratě 30 miliard korun. 
Celá síť má být hotová do roku 2050 za celkem asi 
800 miliard korun. Jaký bude přínos? Nové vlaky 
revolučně zkrátí cestování. Představte si, že třeba 
trasu Praha – Brno zvládneme za 55 minut. Dá se 
tak dojíždět každý den do zaměstnání nebo do školy 
v obou směrech. Na projektu nejvíc vydělají obce 
a města na a poblíž vysokorychlostních tratí – novými 
pracovními místy, příchodem nových obyvatel, 

cestovním ruchem aj. Typickým příkladem bude 
Jihlava. Z ní se dostanete do obou metropolí během 
necelé půlhodiny. 
Na železnici jsme také zavedli jednotnou jízdenku 
OneTicket. Cestující už nemusí přemýšlet, jací dopravci 
jezdí např. z Olomouce do Liberce a koupí si na celou 
cestu jízdenku, která platí ve všech vlacích. Pro 
zdravotně postižené je k dispozici speciální telefonní 
linka, kde si předem objednají asistenci na celou 
trasu. Do budoucna je v plánu napojení na jednotlivé 
krajské integrované systémy a na MHD v jednotlivých 
městech, podobně jako je tomu dnes v Rakousku.
Po 20 letech diskusí se zahájilo systematické 
zabezpečení české železnice. Připravili jsme přesný 
plán zabezpečování tratí na bázi nejmodernější 
technologie ETCS, a to až do roku 2030, první 
stovky kilometrů jsou již hotové. Rozjeli jsme 
investice do zabezpečení přejezdů, původní plán 
zrekonstruovat 500 přejezdů do roku 2027 jsme 
urychlili a bude splněn již v roce 2022. Současně jsme 
zavedli legislativu, která řeší problém s přetěžováním 
strojvedoucích.

4. Digitalitace

Pokud jde o digitalizaci, tak jsme ulehčili život 
všem řidičům tím, že jsme od 1. února 2021 zavedli 
elektronickou dálniční známku, která nahradila 
klasické nalepovací známky. Jeden z nejlepších 
elektronických nástrojů veřejné sféry využilo již 
7 milionů řidičů.
Od června 2021 lze plně elektronicky požádat o nový 
řidičský průkaz v případě vypršení platnosti včetně 
zaslání fotografie.
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Údaje z registru vozidel jsme zpřístupnili všem 
v Portálu občana. Informace o době vlastnictví nebo 
provozování daného vozidla si tak najdou občané on-
line, včetně detailů o typu vozidla, objemu motoru aj.
Na webu je registr dronů nebo nový elektronický 
mýtný systém. Přes internet si lidé mohou zjistit 

stav bodového konta řidiče, zažádat si o vydání 
průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla i průkazu 
způsobilosti vedení námořní jachty. Lze se také 
hlásit na zkoušky bezpečnostních poradců přepravy 
nebezpečných látek a věcí. 

  ANO ve vládě
  vláda Andreje Babiše



VZDĚLÁVÁNÍ, 
VĚDA  
A VÝZKUM



Všechny předchozí vlády od revoluce zneužívaly toho, že naši 
učitelé jsou v prvé řadě srdcaři, kteří svoji práci dělají proto, že 
je baví. Vždycky, když se zvyšovaly platy, tak se na pedagogy 
i na školníky, uklízečky nebo kuchařky buď zapomnělo, nebo se 
jim přidalo jen tolik, aby se neřeklo. My jsme se tuto ostudnou 
situaci rozhodli napravit a radikálně našim učitelům zvýšit platy. 
Slíbili jsme, že v roce 2021 bude průměrný plat učitele 45 tisíc 
hrubého měsíčně. A to jsme splnili. Vrátili jsme tím profesi kantora 
opět prestiž a přilákali zpět do škol učitele, kteří vzdělávání 
našich dětí byli nuceni vyměnit za lépe placené zaměstnání. 
Zvýšení platů bylo nejviditelnější, ale věnovali jsme se i dalším 
oblastem. Modernizovali jsme výuku, zlepšili financování škol 
nebo systematicky podporovali vědu a výzkum. Skutečně 
se toho nikdy neudělalo pro školství tolik jako za naší vlády.
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CO JSME DOKÁZALI
 ▶ splnili jsme slib, že v roce 2021 bude průměrný plat učitelů  

přes 45 000 Kč, byl 48 444 korun
 ▶ nepedagogickým pracovníkům jsme plat zvýšili na 25 684 korun
 ▶ modernizovali jsme výuku: více IT a techniky
 ▶ navýšili jsme rozpočty pro vysoké školy o 7 miliard
 ▶ pro školy jsme pořídili tisíce tabletů, notebooků a počítačů

1. Průměrná mzda pro učitele 48 444 Kč

Jedním z našich předvolebních slibů bylo, že 
v roce 2021 budou průměrné platy pedagogických 
a nepedagogických pracovníků na 150 procentech 
jejich úrovně roku 2017. V reálných číslech to 
znamenalo 45 tisíc hrubého měsíčně průměrně 
pro učitele. Nakonec to v roce 2021 bylo 48 444 Kč 
hrubého měsíčně. Co jsme slíbili, to jsme splnili 
a napravili jsme nerovnost, na které se podepsaly 
zejména pravicové vlády.
Průměrný plat učitelů v roce 2021 včetně odměn 
dokonce překročil avizovaných 45 tisíc korun a pro 
nepedagogické pracovníky jako školníky, hospodářky, 
kuchařky či uklízečky 25 684 korun hrubého měsíčně. 
Důstojným finančním ohodnocením jsme zvýšili 
atraktivitu povolání kantora, jako tomu bylo v minulosti.
Dopadem našich opatření je, že se vystudovaní 
učitelé vracejí z komerční sféry do školství. Došlo také 
k navýšení poměru nadtarifní složky, která byla v roce 

2020 v průměru 18 procent oproti sotva 10 procentům 
v roce 2017. To znamená, že ředitelé mají dostatek 
prostředků ocenit kvalitní pedagogy.

2. Modernizace výuky

Jelikož jsme nechtěli, aby české školství ustrnulo 
ve 20. století, modernizovali jsme výuku. Aktualizovali 
jsme například 17 let starý obsah výuky informačních 
a komunikačních technologií, došlo i ke zvýšení 
hodinové dotace o čtyři hodiny místo jedné hodiny 
na prvním stupni a jedné hodiny na druhém stupni 
základní školy. Tím jsme významně rozšířili technické, 
technologické a přírodovědné zaměření vyučované 
látky, což je v dnešním světě klíčové.
Prosadili jsme také zavedení povinného předmětu 
Technika na druhém stupni základních škol a přišli 
jsme s návrhem zákona o mistrovské kvalifikaci 
a mistrovské zkoušce. Podpořili jsme spolupráci firem 
a škol v oblasti počátečního středního technického 
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vzdělávání i spolupráci směřující k zavádění systému 
duálního vzdělávání.
Naše vláda také schválila Strategii vzdělávací politiky 
do roku 2030+ s cílem modernizovat obsah a metody 
výuky, snížit nerovnosti ve vzdělávání a systémově 
podpořit školy a pedagogy.

3. Lepší distanční výuka

Do základních škol a víceletých gymnázií jsme kvůli 
pandemii poslali přes 1,3 miliardy korun na pořízení 
učebních pomůcek k distančnímu vzdělávání – 
notebooků, počítačů, tabletů, které si mohly děti navíc 
půjčit i domů. Výrazně jsme tím snížili počet žáků, kteří 
neměli k distanční výuce přístup.
Z důvodu zmírnění dopadů distanční výuky na žáky 
vyhlásilo ministerstvo školství výzvu na pořádání 
letních kempů, na které šlo celkem 260 milionů 
korun. Na tuto podporu navázal program doučování, 
na který bylo vyčleněno dalších 250 milionů. Podpora 
doučování bude pokračovat nejméně do konce 
školního roku 2022/2023.

4. Reforma financování regionálního školství

Naše reforma přinesla výrazné zvýšení 
předvídatelnosti a transparentnosti financování škol, 
a přispěla tím i ke zkvalitnění výuky. Školy dnes vědí, 
s jakými částkami mohou počítat již na začátku roku, 
a nikoliv až v jeho průběhu, jak tomu bylo v minulých 
letech.
Zrušili jsme tedy praxi, kdy veškeré peníze 
rozepisovaly školám krajské úřady na přelomu 
března a dubna. Čtvrt roku tak školy hospodařily 

v jakémsi provizoriu. Nyní 80 procent prostředků 
rozepisuje školám přímo ministerstvo školství již 
v lednu. 

5. Víc peněz pro vysoké školy

Naše vláda navýšila rozpočty vysokých škol o zhruba 
7 miliard korun. Podařilo se také dopracovat novou 
metodiku hodnocení v oblasti výzkumu, a byl tak nahrazen 
dosavadní a kritizovaný „kafemlejnek“. V roce 2020 začala 
nová metodika fungovat naplno a prostřednictvím peer-
review panelů zohledňuje např. strategické řízení výzkumu, 
spolupráci s praxí, komercializaci výzkumu či mezinárodní 
spolupráci ve výzkumu.



DIGITA-
LIZACE 



Pro digitalizaci státní správy jsme toho udělali tolik, jako žádná 
vláda před námi. V minulém volebním období došlo k zásadnímu 
posunu v oblasti digitalizace. Zčásti šlo o naprostou nezbytnost 
kvůli pandemii covidu, která alespoň v tomto ohledu přinesla 
nějaký pozitivní efekt. Došlo také k řadě změn v legislativě, která 
je nezbytnou součástí digitalizace státní správy. Vytvořili jsme 
digitální identitu občana, díky níž lidé mohou využívat on-line 
služby veřejné správy, umožnili jsme lidem podávat elektronická 
daňová přiznání nebo rozšířili využívání datových schránek, a tak 
významně snížili počet občanů na úřadech v době pandemie. 
Digitalizace státu také ušetřila miliardy daňovým poplatníkům. 



CO JSME DOKÁZALI
 ▶ prosadili jsme zákon o právu občana na digitální služby
 ▶ digitální identitu jsme propojili s bankovní identitou
 ▶ rozšířili jsme online služby státu prostřednictvím Portálu občana
 ▶ rozšířili jsme funkce datových schránek
 ▶ umožnili jsme rychlá a pohodlná podání daňových přiznání  

přes portál MojeDaně

1. Digitální identita

Rozšířili jsme možnosti digitální identity a propojili jsme 
ji s bankovní identitou. Ta výhledově umožní přístup 
až 7,5 milionu občanů k digitálním službám státu, 
v současnosti se tímto způsobem k on-line službám 
veřejné správy může přihlašovat více než 5 milionů lidí.
Občané s aktivovanou eObčankou mohou doklad 
používat i pro přístup k on-line službám, které jsou 
poskytovány jinými členskými státy EU. Rozšířili 
jsme také možnosti datových schránek, které budou 
nově přístupné všem, kteří se přihlásí pomocí své 
elektronické identity. Jejich prostřednictvím se státem 
komunikuje již 1,4 milionu lidí a jejich počty stále 
stoupají. Novinkou je také, že se všem uživatelům 
datových schránek automaticky nastaví příjem 
poštovních datových zpráv. Jelikož Česká pošta snížila 
cenu jedné poštovní datové zprávy z 15 Kč na 5 Kč, je 
tato forma doručování pro občany výrazně levnější než 
běžný listinný dopis s dodejkou.

2. Elektronická státní správa

Rozšířili jsme služby Portálu občana. Všechny 
informace mají občané na jednom místě, notifikace 
je upozorní na končící doklady nebo na technickou 
prohlídku auta a mnoho dalších služeb, desítky dalších 
výpisů, desítky formulářů a desítky nasměrování 
na další služby u zhruba padesátky jiných portálů 
a aplikací obcí, krajů a ústředních správních úřadů. 
Navíc jsme spustili možnost se dostat k on-line 
službám státu i prostřednictvím mobilních telefonů.
Lidé se tak mohou dozvědět informace o stavech či 
postupech v řešení podání, mohou se dostat k údajům 
z Centrálního registru řidičů, z Registru živnostenského 
podnikání, z Katastru nemovitostí, z Registru silničních 
vozidel. Mohou si přímo stáhnout výpis z Registru 
živnostenského podnikání, výpis z Rejstříku trestů, 
elektronický výpis ze zdravotnické dokumentace 
od poskytovatelů zdravotních služeb, založit si 
datovou schránku dálkově s přístupem se zaručenou 
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identitou nebo si elektronicky podat žádost o výměnu 
řidičského průkazu. 
Portál mojeDaně umožňuje snadnou a pohodlnou 
elektronickou komunikaci s Finanční správou. 
Občané mohou elektronicky podávat svá daňová 
přiznání, ať už jde o daň z příjmu nebo daň 
z nemovitých věcí.
Portál ministerstva práce a sociálních věcí dává 
lidem možnost realizovat velké množství sociálních 
agend týkajících se například důchodů či různých 
dávek.
A konečně jsme lidem také poprvé v historii umožnili 
vyplnit a poslat formuláře ke Sčítání lidu 2021 
elektronicky z pohodlí domova.

3. Digitalizace při pandemii

Pandemie citelně urychlila digitalizaci státní správy. 
Kvůli boji proti covidu vznikla Chytrá karanténa 
a nové technologie usnadňující lidem život a aplikace 
nutné pro zvládnutí pandemie jako eRouška, Tečka 
a čTečka. Registrace a rezervace na očkování byla 
celá on-line, a díky tomu proběhlo očkování bez 
čekání ve frontách.

4. Úspory

Digitalizace s sebou přinesla i nemalé úspory. 
Například při centrálních nákupech softwaru v letech 
2019–2020 se při celkové hodnotě všech více než 
500 veřejných zakázek ve výši 4 miliard Kč podařilo 
dosáhnout úspory ve výši 1,5 miliardy korun.
Spoustu veřejných peněz ušetřil také tzv. cloud 
computing. Vznikl katalog poskytovatelů této 

technologie, kde je asi padesát firem, které nabízejí 
několik tisíc služeb pro orgány veřejné správy. To 
představuje potenciál zásadních úspor v oblasti výdajů 
na rozvoj a provoz informačních systémů veřejné 
správy.
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Podpoře firem a podniků jsme věnovali spoustu úsilí. A bylo 
jedno, jestli šlo o relativně skromné akce, jako byla podpora 
malých venkovských koloniálů nebo velké projekty jako záchrana 
Ostravsko-karvinských dolů před krachem nebo lithium v českých 
rukou. Díky národním investicím a evropským fondům jsme 
podpořili tisíce různých projektů elektromobilitou počínaje, 
přes nanotechnologie a zdravotnictví, po digitální infrastrukturu 
a obranný průmysl. Naši připravenost bránit českou ekonomiku 
jsme jasně dokázali více než 550 miliardami investovanými 
do našich zaměstnanců, živnostníků, podnikatelů, podniků a firem 
během pandemie. Dále jsme pokračovali v přípravách na postupný 
odklon České republiky od uhlí a vyjednali v Evropské unii jadernou 
energii jako nízkoemisní zdroj. Posunuli jsme přípravy na dostavbu 
dalšího bloku v jaderné elektrárně Dukovany, abychom měli 
i v budoucnosti dostatek elektřiny. A během energetické krize 
na podzim 2021 jsme všem občanům snížili ceny elektřiny a plynu, 
které skokově vzrostly. 



CO JSME DOKÁZALI
 ▶ za pandemie jsme naše podniky, živnostníky a zaměstnance  

podpořili sumou 552,7 miliardy korun
 ▶ na podzim jsme lidem odpustili 21 % DPH na elektřinu a plyn 
 ▶ prosadili jsme v EU jádro jako čistý zdroj
 ▶ získali jsme zpět kontrolu nad českým lithiem
 ▶ konečně jsme zdanili solární barony

 

1. Energetika

Hned na úvod je třeba zmínit energetickou krizi, která 
přišla na podzim roku 2021. Na skokové, masivní 
zdražování plynu a elektřiny naše vláda reagovala 
okamžitě. V listopadu a prosinci jsme zrušili 21% DPH 
na energie a lidem prominuli platby za obnovitelné 
zdroje, čímž klesla cena elektřiny o 16,5 % a plynu 
o 11,4 procenta. Našim občanům se tak alespoň na dva 
měsíce ulevilo a nemuseli pro to udělat nic, výsledek 
viděli přímo na faktuře.
Během čtyř let naší vlády jsme přijali novelu 
energetického zákona, která je namířená proti 
energošmejdům, i zákon o podporovaných 
zdrojích. Schválili jsme Vnitrostátní plán ČR 
v oblasti energetiky a klimatu v letech 2021–2030, 
ustavili jsme Uhelnou komisi jako klíčovou 
platformu pro odklon od uhlí, který jsme realisticky 
naplánovali na rok 2038. Díky nám se ostatně 

dokončuje dekarbonizace teplárenství a zvýšila se 
podpora obnovitelných zdrojů.
Současně jsme se zdaněním solárních investorů 
definitivně vypořádali se solárním tunelem 
za 1000 miliard z let 2009–2010, za který dodnes 
platíme 27 miliard ročně. Upravili jsme také zákony, 
aby bylo možné instalovat chytré elektroměry, díky 
kterým se budou odečty provádět na dálku a nikdo 
už nebude muset čekat doma na pracovníka plynáren 
nebo elektráren, aby odečetl stav měřičů.
Pokud jde o jadernou energetiku, znovu jsme 
nastartovali opětovnou podporu českému 
jadernému průmyslu. Kompletně jsme 
připravili výstavbu dalšího bloku v Dukovanech 
a legislativně jsme podchytili výstavbu nových 
jaderných bloků v ČR.
V Evropské unii se naší vládě společně s Francií 
podařilo vybojovat , aby jaderná energetika byla 
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Název Schválených žádostí Objem (mil. Kč)

COVID 2021 14 481 6 596,9

COVID Nepokryté náklady 8 175 8 880,8

COVID Nájemné 104 757 9 857,7

COVID Gastro/Uzavřené provozovny 20 025 3 244,5

COVID Veletrhy/kongresy 223 507,5

COVID Kultura 9 070 1 414

COVID Ošetřovné pro OSVČ 299 602 3 176,1

COVID Sport II 84 464

COVID Sport III Lyžařská střediska 276 853

Celkem všechny programy 456 497 34 882,5

Přímé kompenzace podnikatelům  
v gesci ministerstva průmyslu a obchodu
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považována za udržitelný zdroj, společně se 
zemním plynem, což naší zemi umožní bez větších 
potíží plnit evropské cíle ve snižování produkce 
skleníkových plynů.
Dále jsme připravili zmapování procesů licencování 
malých modulárních reaktorů v EU a třetích zemích 
a posunuli jsme hledání lokality pro hlubinné 
úložiště radioaktivního odpadu (vybrali jsme čtyři 
perspektivní lokality) a do celého procesu jsme 
zapojili i dotčené obce. Na stávajícím úložišti 
Richard u Litoměřic jsme nechali provést práce  
pro zvětšení ukládací kapacity o dalších minimálně 
10 let .
Kromě jaderné energetiky jsme pamatovali také 
na vodík. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
připravilo a nechalo vládou schválit Vodíkovou 
strategii České republiky, která má vést k rozvoji 
vodíku jako energetického zdroje, a tím 
ke snižování emisí a podpoře hospodářského růstu. 

2. Podpora podnikatelů

Za naší vlády jsme umožnili život a práci 
desítkám tisíc podnikatelů díky možnosti podávat 
žádosti čistě elektronicky – mohou tak ohlásit 
živnost , oznámit změnu údajů, podat přihlášku 
k důchodovému a nemocenskému pojištění atd. 
Vytvořili jsme jednotnou databázi formulářů 
a zavedli praxi soustředit všechny povinnosti 
a informace na jednom místě. Prosadili jsme 
jednotná data účinnosti, všechny změny 
v zákonech jsou tak jen ve dvou dnech v roce –  
1. ledna, nebo 1. července. Založení živnosti 
i podniku je možné nově on-line, a to během 
několika hodin.

Zvýšili jsme podporu rodinného podnikání 
a během pandemie jsme zavedli ošetřovné pro 
OSVČ, čehož využilo 300 tisíc živnostníků. V rámci 
programu Obchůdek 2021+ jsme podpořili malé 
venkovské prodejny v obcích do 1000 obyvatel 
ročně dotací až 100 tisíc Kč na provozovnu. Spustili 
jsme také program Česko platí kartou a rozdělili 
jsme 12 000 platebních terminálů a platebních 
bran mezi malé firmy.
Soustředili jsme se také na rozvoj podpory inovací 
a investic s vysokou přidanou hodnotou. Změnili 
jsme systém odpočtů na výzkum, připravili desítky 
programů pro podporu inovací, změnili jsme zákon 
o investičních pobídkách ve prospěch menších 
a inovativních firem. Do výzkumu šlo rekordní množství 
zdrojů, celkem 1,99 % z HDP. Změnili jsme systém 
odpisů a zavedli záruky za investiční úvěry. Zvýhodnili 
jsme investice do výrobků se strategickým významem 
pro ochranu života a zdraví osob (ochranné osobní 
pomůcky, zdravotnické prostředky a léčiva) a podpořili 
jsme programy pro rychlé nasazení technologií 
a medicínských a nemedicínských řešení boje 
s pandemií covidu, stejně jako výzkum vakcín, 
lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, 
nemocničního a lékařského vybavení, dezinfekčních 
prostředků a zdravotnických ochranných pomůcek. 
Rozjeli jsme programy regenerace a podnikatelského 
využití brownfieldů a území se starou stavební zátěží, 
stejně tak i programy na podporu podnikatelských 
nemovitostí a infrastruktury. 

3. Covidové programy

S příchodem pandemie jsme se rozhodli nenechat 
padnout naši ekonomiku a napumpovat do ní 
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miliardy, abychom ji udrželi v chodu a lidem 
zachovali pracovní místa. Celkem jsme za dva 
roky pandemie naše podniky, živnostníky 
a zaměstnance podpořili v rámci proticovidových 
programů sumou 552 ,7 miliardy korun.
Poté, co covid dorazil koncem února do ČR, již 
v polovině března jsme spustili první program 
podpory podnikatelů COVID I. Jednalo se 
o poskytování zvýhodněných, neúročených úvěrů 
Národní rozvojové banky určených k provoznímu 
financování malých a středních podniků, později 
přibyly i programy COVID II a COVID III, dále 
programy pro udržení zaměstnanosti Antivirus 
A i B. Při první covidové vlně jsme také urychleně 
zajistili výrobu dezinfekce pro státní správu 
českými výrobci.
Další programy na podporu naší ekonomiky 
následovaly. COVID Sport I, II a III vznikly kvůli 
financování provozních potřeb provozovatelů 
sportovních areálů, pro pořadatele sportovních 
akcí a sportovních profesionálních soutěží v ČR 
a pro provozovatele lyžařských středisek. Podobně 
jsme připravili sadu programů pro podnikatele 
v kultuře Covid Kultura I, II a III nebo dva programy 
pro zájezdové dopravce Covid BUS I a II.
COVID Záruka pro cestovní kanceláře podpořil 
cestovky, aby snáze získaly pojištění pro případ 
úpadku, které mají ze zákona povinné. Program 
Technologie COVID-19 byl určen zejména na podporu 
výroby zdravotnických prostředků a prostředků osobní 
ochrany nebo na likvidaci infekčního odpadu.
Prosadili jsme také programy COVID Gastro 
a uzavřené provozovny, COVID Nájemné I, II a III 
a COVID Veletrhy/kongresy, COVID Ošetřovné 

pro OSVČ. V rámci podpory podnikatelů v nejvíce 
zasažených odvětvích poklesem tržeb jim byla 
jen v programech COVID–Nepokryté náklady 
a COVID 2021 poskytnuta rychlá a účinná podpora 
téměř 10 miliard korun. Cílenými programy jsme 
podpořili rovněž ubytovací sektor nebo skiareály. 
Samostatně probíhala podpora živnostníků 
a malých s.r.o., a to přes Kompenzační bonus.
Kromě toho jsme poskytovali i finanční nástroje 
zejména ve formě úvěrů a záruk v celkové výši 
78 miliard korun.
Navzdory velkému tlaku jsme ubránili průmysl 
a nedopustili jsme jeho zavření, čímž jsme nejen 
ušetřili stovky miliard korun, ale podařilo se udržet 
výkonnost průmyslu, exportu a rovněž sociální 
smír. Jsme nejlepší v EU s ohledem na celkovou 
míru nezaměstnanosti a třetí v nezaměstnanosti 
mladých lidí do 24 let .

4. Evropské fondy

V Evropské unii jsme úspěšně prosadili český 
Národní plán obnovy, který pomůže naši 
ekonomiku vyvést z krize vyvolané pandemií 
a podporu digitální a zelené ekonomiky. Celkově 
jsme tak připravili nové investice do digitalizace, 
nových technologií, ekologických projektů, 
vzdělávání, zdravotnictví nebo do výzkumu 
ve výši 190,5 miliardy korun, z toho naprostá 
většina prostředků, celkem 179,1 miliardy, bude 
financováno z evropských zdrojů. 
Penězi z fondů EU jsme například v rámci 
operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost podporovali hlavně výzkum 
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Pomoc pro podnikatele za pandemie

Přímá podpora:  

187 mld. Kč
Nepřímá podpora:  

180 mld. Kč

87 mld. Kč
OSVČ 

80 mld. Kč  
ostatní podniky  

(restaurace, obchody,  
drobné služby, hotely,  

průmysl, řemesla...)  

115 mld. Kč
záruky  

65 mld. Kč 
prominutí,  

odklady, posečkání  

podnikatelé v kultuře, sportu,  
cestovním ruchu, zemědělství, dopravci 

Pomoc šla cca 700 tisícům podnikatelů,  
z 99 % šlo o malé a střední firmy a živnostníky

20  
mld. Kč 
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a vývoj, rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků, účinné nakládání s energií, 
rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, zavádění nových technologií v oblasti 
nakládání s energií a druhotnými surovinami, rozvoj 
vysokorychlostních přístupových sítí k internetu 
a informačních a komunikačních technologií. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno pro skoro 
14 tisíc projektů v celkové výši 120,8 miliardy korun.
Na roky 2021–2027 byl spuštěn operační program 
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 
v celkové hodnotě 81,5 miliardy korun. Ten 
si klade za cíl posilování výkonnosti podniků 
ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozvoj podnikání 
a digitální infrastruktury i posun k nízkouhlíkovému 
hospodářství či efektivnější nakládání se zdroji. 

5. Zahraniční obchod

Do roku 2019 rostl export 10 let po sobě, a nebýt 
pandemie pokračoval by tento trend v dalších 
letech. Abychom zachovali produkci ČR a udrželi 
si postavení exportně orientované země, přijali 
jsme řadu opatření, mezi které patřilo například 
poskytování vybraných služeb CzechTrade zdarma, 
zvýhodnění produktů České exportní banky 
a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, 
poskytování bezúročných úvěrů Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou (dnes Národní 
rozvojovou bankou), podpora novým výrobcům 
zdravotnických materiálů a ochranných prostředků 
i při jejich exportu prostřednictvím agentury 
CzechInvest a ministerstva průmyslu a obchodu aj.
Součástí proexportních aktivit bylo také rozvíjení 
obchodu se zeměmi mimo EU: s Balkánem 

a postsovětským prostorem, včetně posílení 
proexportních akcí se zaměřením na vybrané 
sektory s vysokou přidanou hodnotou jako 
aerospace, smart cities, nanotechnologie, 
zdravotnictví, green-tech, elektromobilita, obranný 
průmysl a další.
Prosadili jsme dále mechanismus prověřování 
zahraničních investic, který je obranou proti 
predátorským kapitálovým vstupům ze třetích zemí 
do českých strategických firem, jejichž účelem 
není zisk , nýbrž snaha získat politický vliv, což by 
mohlo ohrozit bezpečnost České republiky.

6. Elektronické komunikace

Dokončili jsme přechod na standard DVB-T2 
a uskutečnili aukce kmitočtů pro 5G sítě. Posílením 
o další tři středně velké operátory jsme nahradili 
původní plán získat čtvrtého velkého operátora. 
Tím jsme vytvořili základ pro postupné snižováním 
cen.
Rozpracovali jsme také plán přechodu k 5G 
sítím a představili první 5G města, která dostala 
speciální podporu. Schválením klíčových zákonů 
k elektronické komunikaci jsme mj. zavedli právo 
na elektronickou komunikaci mezi zákazníkem 
a státem.

7. Uhlí a surovinová politika

Zajistili jsme pokračování prací na dolech OKD, 
jimž hrozil krach a tisícům lidí nezaměstnanost . 
Doly převzal státní podnik DIAMO. K 1. lednu 2021 
došlo k převodu utlumovaných dolů v lokalitě 
Útlum – Jih a Útlum – Sever, včetně souvisejících 
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dobývacích prostorů Staříč, Trojanovice, 
Petřvald I, Dolní Suchá a Lazy. K 1. březnu 2021 
došlo k převodu utlumovaných dolů Darkov 
a ČSA, včetně souvisejících dobývacích prostorů 
Doubrava u Orlové, Karviná – Doly I, Karviná – 
Doly II a Darkov.
V rámci programu Řešení revitalizace 
Moravskoslezského kraje bylo v letech 2018–2020 
ukončeno 39 sanačně rekultivačních projektů 
ve finančním objemu 1,3 miliardy korun. V rámci 
programu Řešení ekologických škod vzniklých 
před privatizací hnědouhelných těžebních 
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 
bylo v letech 2018–2020 ukončeno 34 sanačně 
rekultivačních projektů ve finančním objemu 
2 ,6 miliardy korun.
Aktualizovali jsme surovinovou politiku s cílem 
využít maximum nerostných surovin v regionu, 
omezit zbytnou přepravu surovin a omezit dopady 
na životní prostředí. Vytvořili jsme podmínky 
pro realizaci moderních projektů, které mohou 
do budoucna být klíčové pro moderní high-tech 
obory, například bateriový průmysl. V této souvislosti 
je třeba zmínit např. přepracování odpadů s obsahy 
manganu ve Chvaleticích. Splnili jsme slib v přípravě 
získávání lithia na Cínovci. Případná těžba bude 
opět v rukou ČR, prostřednictvím ČEZ jsme získali 
opět kontrolu nad strategickou surovinou. Současně 
jsme zahájili projekt zpracování lithia za účasti 
českých vědců, konkrétně VŠCHT, a to při vývoji 
vlastní unikátní bezodpadové technologie pro 
zpracování lithné slídy.
Zaktualizovali jsme také politiku druhotných 
surovin ČR pro zajištění přechodu na cirkulární 
a zelenou ekonomiku, pro podporu vyššího 

využívání druhotných surovin jsme založili portál 
www.recyklujmestavby.cz .
A kvůli pandemii jsme doplnili systém státních 
hmotných rezerv širokým spektrem ochranných 
a zdravotnických prostředků (respirátory, ochranné 
obleky, ochranná obuv, chirurgické rukavice 
atd.), ale i dýchacích přístrojů, kyslíkových lahví, 
nemocničních lůžek , injekcí a jehel. Už se tak 
nemůže stát , že by naše nemocnice neměly 
dostatek vybavení při nějaké další epidemii.

8. Výzkum, vývoj a inovace

Nastavili jsme úplně nový systém podpory 
výzkumu, vývoje a inovací. Inovační strategie 
Česká republika: Země pro budoucnost změnila 
parametry financování a hodnocení výzkumu, 
podporu start-upům, center excelence nebo 
investic do inovací. Cílem bylo zajistit výdaje 
na výzkum ve výši 2 % HDP do roku 2020. To 
se přesně podařilo, což je absolutní rekord. Tím 
jsme zajistili nový zdroj pro firmy, univerzity 
i Akademii věd ČR a zavázali jsme novou vládu, 
aby to do roku 2025 bylo 2 ,5 % HDP. ČR se díky 
uplatňování inovační strategie zařadila mezi 
inovační lídry v rámci Global Innovation Index. 
Vytvořili jsme nový program podpory průmyslového 
výzkumu Trend zaměřený jak na rozvoj výzkumu 
v silných inovačních podnicích, tak na nastartování 
výzkumu v nových podnicích a na spolupráci 
s výzkumnými organizacemi. Podařilo se podpořit 
zatím přes 350 projektů částkou asi 6 miliard korun. 
Významně jsme podporovali trendové obory, např. 
výzkum v oblasti umělé inteligence, pro kterou jsme 
vytvořili i národní strategii. 
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9. Elektromobilita

V letech 2014–2020 investice do elektromobility 
dosáhly asi 21,6 miliardy korun, na léta 2021–2027 
jsme naplánovali 34,8 miliardy korun. Hlavní zdroje 
šly do budování infrastruktury.
V oblasti podpory elektromobility jsme rovněž 
přišli např. se speciální registrační značkou pro 
elektromobily začínající písmeny EL , nulovou 
silniční daní pro ekologická vozidla nebo 
parkováním zdarma v placených zónách  
v Ostravě a Praze. Prosadili jsme povinné  
vybavení dobíjecími stanicemi u parkovišť  
nad 10 parkovacích míst .



ZAHRANIČNÍ 
A EVROPSKÁ 
POLITIKA



Za naší vlády se Česká republika na diplomatickém poli chovala 
jako suverénní a sebevědomá země. Naše vláda bojovala za české 
národní zájmy ať už v Bruselu, tak i jinde v zahraničí. Byli jsme 
aktivními členy Evropské unie, NATO a nejbližším evropským 
spojencem Izraele. Zvláštní důraz jsme kladli na spolupráci států 
V4, které v EU působily jako protiváha velkým zemím, zejména 
Německu a Francii. Na jednáních v Bruselu jsme definitivně 
pomohli pohřbít uprchlické kvóty, bojovali proti ilegální migraci 
i proti snahám zrušit při rozhodování jednomyslnost. Svědomitě 
jsme také připravili české předsednictví EU v druhé polovině roku 
2022. V zahraničí jsme hájili zájmy jak českých podniků a firem, tak 
jsme poskytovali pomoc českým občanům.



CO JSME DOKÁZALI
 ▶ zarazili jsme v EU pokusy zavést povinné kvóty na migranty
 ▶ odmítli jsme snahy zrušit jednomyslnost v Radě EU
 ▶ vybojovali jsme do roku 2027 celkem 978 miliard korun  

z evropských fondů
 ▶ v Jeruzalémě jsme otevřeli pobočku velvyslanectví České republiky
 ▶ připravili jsme přiměřený a střízlivý rozpočet českého předsednictví EU

1. Boj za české zájmy v EU

V Bruselu jsme důsledně hájili české zájmy. Stavěli 
jsme se vždy proti snahám zrušit na Radě EU 
jednomyslnost a plošně zavést většinové hlasování, 
při kterém by velké země pravidelně přehlasovávaly 
menší členy.
Česká republika společně s ostatními zeměmi 
Visegrádské čtyřky (V4) byla jedním z nejhlasitějších 
kritiků ilegální migrace a povinných kvót, které se nám 
podařilo v červnu 2018 definitivně pohřbít. Podporovali 
jsme také státy západního Balkánu a jejich snahu 
stát se členy EU, protože jedině jejich vstupem 
můžeme posílit společnou vnější hranici EU, kterou 
pomáhali chránit naši vojáci a policisté. 
Při plnění klimatických cílů EU jsme zdůrazňovali 
uměřenost, racionální přístup a podmínku, aby si 
členské státy Unie mohly určit vlastní energetický mix 
– což se nakonec podařilo, když Brusel uznal jadernou 
energetiku a zemní plyn jako nízkoemisní zdroje.

Za naše občany jsme se rvali v Bruselu kvůli vysokým 
cenám elektřiny a zemního plynu, tvrdě jsme 
kritizovali systém emisních povolenek a žádali jejich 
změnu. A Andrej Babiš v Bruselu osobně vyboxoval 
z evropského rozpočtu 42 miliard korun navíc pro 
Českou republiku. Celkem tak do roku 2027 bude 
mít Česko nárok na 978 miliard korun z evropských 
fondů a dalších až 1000 miliard z modernizačního 
fondu. 

2. ČR jako blízký spojenec Izraele

Naše vláda ještě více prohloubila naše tradiční 
přátelství s Izraelem a hájila na půdě EU také 
jeho zájmy. V roce 2018 byl otevřen Český dům 
v Jeruzalémě a v roce 2021 jsme v Jeruzalémě otevřeli 
pobočku českého velvyslanectví s výhledem, že 
v budoucnosti se sem česká ambasáda přestěhuje 
z Tel Avivu. 
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3. Nové ambasády

Otevřeli jsme nová česká velvyslanectví v katarském 
Dauhá, malijském Bamaku a Singapuru, obnovili 
jsme činnost naší ambasády v hlavním městě 
Demokratické republiky Kongo, Kinshase. Kvůli 
brexitu jsme zřídili nový generální konzulát 
v anglickém Manchesteru.

4. Pomoc českým občanům a firmám

České občany jsme ve světě nikdy nenechali 
na holičkách. Naše vláda například pomohla 
s osvobozením dvou Čechů z tureckého vězení 
a během první vlny covidu jsme repatriačními lety 
a speciálně vypravenými autobusy do Česka přepravili 
5082 Čechů a tisícovku občanů dalších států.
Schválili jsme Program podpory českého kulturního 
dědictví, který zdvojnásobil dosavadní státní podporu 
na 42 milionů Kč pro 303 krajanských spolků a škol 
v 55 zemích světa. 
Pokud jde o ekonomickou diplomacii, tak v letech 
2018–2021 naši ekonomičtí diplomaté úspěšně poskytli 
celkem téměř 8000 podpůrných a informačních 
služeb pro české exportéry. V tomto období české 
zastupitelské úřady realizovaly osm stovek projektů 
ekonomické diplomacie v hodnotě přes 120 milionů 
korun. 
Čeští ekonomičtí diplomaté pomáhali například 
s dokončením dodávky závěsných důlní strojů 
pro uhelný důl v Moonidih v indickém svazovém 
státě Džárkhand, při napojení vodních elektráren 
Karakurt a Alpaslan 2 na východě Turecka do sítě, 
při spuštění první české solární elektrárny na Kypru, 
při rekonstrukci regionálního letiště v Senegalu, při 

vybavení One Vanderbilt , 4. nejvyššího mrakodrapu 
v New Yorku, digitálními technologiemi, aj.

5. Příprava českého předsednictví EU

Nechtěli jsme zopakovat ostudu s českým 
předsednictvím Radě EU v roce 2009, proto jsme se 
na předsednictví začali připravovat několik let předem. 
Rozpočet předsednictví na roky 2021–2023 jsme 
navýšili na celkových 1,44 miliardy korun.
Do doby začátku předsednictví 1. června 2022 je 
plánováno zdvojnásobení lidí na Stálém zastoupení 
v Bruselu na více než 250 lidí. A do programu se nám 
podařilo dostat naprostou většinu českých priorit , 
což jsou tři oblasti: vnitřní trh, bezpečnost, zdraví 
a udržitelnost. 



OBRANNÁ  
POLITIKA  
A ARMÁDA 



Za naší vlády jsme konečně stabilizovali a zmodernizovali naši armádu, 
kterou ostatní vlády braly na hůl. Jakmile přišla krize a mělo se šetřit , 
tak první na ráně byli vždycky vojáci a rozpočet armády. O slibech, 
které jsme dali našim spojencům v NATO, že budeme ročně vydávat 
2 % HDP na obranu, politici jen mluvili. Výsledkem byly podprůměrné 
platy, zastaralá sovětská technika a demoralizovaná armáda, která 
jen těžko hledala novou krev. Do naší armády jsme investovali desítky 
miliard na pořízení nové výzbroje a výstroje, na zvýšení platů vojákům, 
na podporu aktivních záloh nebo válečných veteránů. Celou dobu naší 
vlády jsme také podporovali zahraniční mise armády, která v cizině 
a mezi spojenci dělala dobré jméno České republice. 



CO JSME DOKÁZALI
 ▶ našim vojákům jsme pořídili nejmodernější techniku  

jako nové vrtulníky, pušky, děla, vozidla aj.
 ▶ průměrný služební plat vojáků jsme zvýšili na 40 453 Kč hrubého měsíčně
 ▶ zvýšili jsme počty aktivních záloh na 3500 mužů a žen
 ▶ podporovali jsme zahraniční mise a naše spojence
 ▶ armáda pomáhala během pandemie i po tornádu na Moravě

1. Moderní výzbroj a výstroj

Ve srovnání s rokem 2013 stoupl rozpočet armády 
ze 42 miliard korun na 85 miliard v roce 2021. Tedy 
o 100 procent. Splnili jsme slib postupně navýšit 
rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 
1,4 % HDP do konce roku 2021. Vydláždili jsme dalším 
vládám cestu k tomu, aby mohly dosáhnout závazku 
NATO vydávat 2 % HDP na obranu.
Radikálně jsme zmodernizovali armádní techniku 
a výzbroj našich vojáků. V letech 2018–2021 uzavřelo 
ministerstvo obrany téměř 43 tisíc smluv za 155 miliard 
korun. Pořídili jsme francouzská děla ráže NATO, 
izraelské protiletadlové komplety SHORAD, americké 
víceúčelové vrtulníky Venom a Viper, nové pistole 
a útočné pušky od České zbrojovky, radiolokátory 
MADR, dva dopravní letouny CASA, přenosné raketové 
komplety, kolová obrněná vozidla pro bojové jednotky 
i lehká obrněná vozidla pro chemiky, terénní automobily 
Hilux, balistické vesty a přilby i přístroje nočního vidění.

Plných 97 % všech smluv ministerstvo obrany 
uzavřelo s českými dodavateli. Šlo téměř o 42 tisíc 
smluv za téměř 94 miliard korun. Pokud se u nás něco 
nevyrábí a dodavatel je ze zahraničí (jako v případě 
vrtulníků či radiolokátorů), trvalo ministerstvo 
na nejméně 30% podílu českého průmyslu. Například 
na dělech Caesar se budou čeští zbrojaři podílet 
ze 40 procent a na raketových systémech Spyder 
z 38 procent.

2. Investice do vojáků

Investovali jsme ale nejen do modernizace techniky, 
ale hlavně do našich vojáků. V reakci na aktuální 
hrozby vznikly nové jednotky jako výsadkový 
pluk v Chrudimi, prapor bezpilotních systémů 
v Prostějově.
Provedli jsme zásadní změny v systému odměňování 
a stabilizovali jsme platy na úrovni odpovídající trhu 
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Rozpočet Ministerstva obrany ČR  
(v mil. Kč)

41 463,90 41 069,40
47 342,00 45 607,80

52 908,80
59 799,40

68 321,10
74 310,60

85 359,90

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Výdaje na armádu vůči HDP (v %)
1,08 1,08 1,04 1,03

1,08 1,11
1,19 1,23

1,39

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  ANO ve vládě        vláda Andreje Babiše
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Nákupy armádní techniky v roce 2020

Celkem 

17,5 mld. Kč

1,3 mld. Kč  
víceúčelové vrtulníky 

582 mil. Kč  
letouny CASA C-295

1,2 mld. Kč  
kolová obrněná vozidla Titus 

1 mld. Kč 
kolová obrněná vozidla  

velitelsko-štábní  
a spojovací Pandur

 820 mil. Kč  
taktický rušič pásem 

STARKOM

492 mil. Kč  
výstavba datových  

center – stavební část 

455 mil. Kč  
pasivní sledovací systém DPET

438 mil. Kč
přenosný protiletadlový  

raketový komplet RBS-70NG

287 mil. Kč 
vrtulníky Mi-171Š – modernizace

1,4 mld. Kč  
pronájem nadzvukových letounů Jas 39 C/D Gripen

9,5 mld. Kč  
ostatní zakázky (servis 

vojenské techniky, nákup 
náhradních dílů aj.)



82

práce. Průměrný služební plat vojáků tak v roce 2021 
byl 40 453 Kč hrubého měsíčně. Zvýšil se také počet 
vojáků v aktivní záloze, každý rok stavy v průměru 
rostou zhruba o 10 procent. Dnes je záložáků už 
3,5 tisíce a pomáhají armádě při řadě různých situací.
A nezapomínali jsme ani na válečné veterány, jimž 
poskytujeme komplexní zdravotní a sociální péči. 
V letech 2014–2021 obrana investovala do péče 
o veterány 800 milionů korun. V současnosti máme 
dva domovy pro veterány v Karlových Varech a při 
ÚVN v Praze a tři komunitní centra v Brně, Olomouci 
a Praze. 

3. Zahraniční mise

Podporovali jsme mise naší armády v rámci operací 
NATO, EU, OSN i V4. Naši vojáci jsou od roku 2015 
zapojeni v misi EU zaměřené na boj proti nelegální 
migraci ve Středomoří. V Mali jsme ve spolupráci s Francií 
a dalšími evropskými spojenci zapojeni do výcviku 
tamních ozbrojených sil a boje proti terorismu.
Čeští vojáci působí dále v Iráku, Sinaji, Kosovu, Bosně 
a Hercegovině nebo Pobaltí. Mnoho let působili naši 
vojáci v Afghánistánu, odkud také perfektně zvládli 
loni v srpnu evakuaci našich diplomatů a zaměstnanců 
z ambasády. Není divu, že si čeští vojáci vydobyli 
respekt a uznání od našich spojenců.

4. Pomoc armády

Armáda také hrála nezastupitelnou úlohu 
v boji proti pandemii. V první a druhé vlně 
armáda pomohla s transportem a distribucí 
zdravotních pomůcek , bez vojáků by nevznikla 
Chytrá karanténa, více jak dva tisíce vojáků 

dvakrát pomohly při organizaci voleb na drive-in 
stanovištích a několik měsíců udržovali v chodu 
Národní očkovací centrum v O2 Universum, kde 
bylo vyočkováno přes 680 tisíc dávek vakcíny. 
V celkem 163 sociálních a zdravotnických 
zařízeních vypomáhalo více než pět tisíc vojáků.
A také po tornádu armáda ihned zareagovala 
a vyslala na jižní Moravu ženisty, psychology, 
lékaře i vojenské policisty. Pomáhalo tam celkem 
téměř 1200 vojáků. Není divu, že naší armádě 
důvěřuje 75 procent lidí.



VNITRO,  
POLICIE  
A JUSTICE



Bezpečnost našich občanů patřila k prioritám naší vlády, ať už 
na jednáních v Bruselu o nelegální migraci, tak uvnitř našich 
hranic. Naše země patří k těm nejbezpečnějším na celém 
světě, kriminalita již několik let za sebou klesá. Podobně jako 
u jiných státních zaměstnanců, podporovala naše vláda také 
policisty a hasiče nejen zvyšováním platů, ale i nákupem nové 
techniky. Obměnili jsme například celý vozový park Policie ČR 
a zrekonstruovali spoustu hasičských stanic po celé zemi. Uhájili 
jsme například náš zákon o zbraních, aby jej co nejméně poškodila 
evropská směrnice a podpořili jsme ústavní dodatek na právo 
bránit se se zbraní. Zpřísnili jsme tresty za násilné trestné činy 
proti ženám či dětem a také jsme zpřísnili postihy za týrání zvířat. 
A samozřejmě jsme pokračovali v práci na protikorupčních 
zákonech. 



CO JSME DOKÁZALI
 ▶ ČR je 9. nejbezpečnější zemí na celém světě
 ▶ podpořili jsme ústavní dodatek na právo bránit se se zbraní
 ▶ zvýšili jsme platy policistům (50 530 Kč) a hasičům (51 424 Kč)
 ▶ zpřísnili jsme tresty za znásilnění, sexuální násilí na dětech  

nebo za týrání zvířat
 ▶ otevřeli jsme státní správu odborníkům zvenčí

1. Policie a bezpečnost

Česká republika je 9. nejbezpečnější zemí na světě, 
kriminalita v naší zemi dlouhodobě klesá a za poslední 
roky je na rekordně nízké úrovni. Zvýšila se bezpečnost 
v průmyslových zónách i v sociálně vyloučených 
lokalitách. Od prosince 2020 poskytuje navíc Policie 
ČR veřejnosti podrobné elektronické mapy kriminality.
V červnu 2019 jsme spustili činnost Národního 
situačního centra ochrany hranic, kde spolupracují 
policisté společně s celníky. Za naší vlády jsme 
významně obnovili vozový park Policie ČR, bylo 
pořízeno 5063 vozidel za téměř 3,3 miliardy.
Naše vláda podpořila ústavní dodatek Listiny základních 
práv na právo bránit se se zbraní a prosadili jsme 
novelu zákona o zbraních tak, aby evropská směrnice 
co nejméně poškodila profesionální sportovce, myslivce 
a legální držitele zbraní.
Policistům jsme pravidelně valorizovali platy, stejně 
jako jsme navyšovali sazby pro soudní znalce 

a tlumočníky. Zatímco v roce 2013 byl průměrný plat 
policisty 32 043 Kč hrubého měsíčně, v roce 2021 to 
bylo již 50 530 korun měsíčně. 

2. Hasiči

Podobně jako policistům, také hasičům jsme 
navyšovali platy z 31 802 korun hrubého měsíčně 
v roce 2013 na 51 100 Kč měsíčně v roce 2021. Naší 
vládě se také podařilo celý hasičský sbor stabilizovat 
a poprvé v historii sboru naplnit početní stavy.
Pořídili jsme také spoustu nové techniky:  
47 automobilových stříkaček, 23 speciálních 
automobilových žebříků, 46 kusů výškové techniky – 
žebříky, 3 těžká vyprošťovací auta, 11 kontejnerů,  
6 dopravních automobilů, 2 pásová vozidla za celkem 
1,5 miliardy korun.
Zrekonstruovali jsme, nově postavili nebo zahájili 
výstavbu hasičské stanice v pražských Holešovicích, 
Havlíčkově Brodě, Přerově, Zlíně, Mostě, Brně, 
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Zbirohu a Novém Jičíně, modernizovali jsme SOŠ 
a VOŠ požární ochrany ve Frýdku-Místku. Pořizovali 
jsme techniku a stavěli či rekonstruovali požární 
zbrojnice Jednotek sboru dobrovolných hasičů. 
Například do roku 2020 jsme peníze nasměrovali 
do 161 požárních zbrojnic (339 milionů Kč), 
104 cisternových automobilových stříkaček a 1019 
dopravních automobilů (za 726 milionů korun).

3. Vnitro a státní správa

Zrychlili jsme vydávání osobních dokladů ve zkrácené 
lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů a do 24 hodin. Prosadili 
zákon o jednorázovém odškodnění subjektů 
dotčených výbuchem ve Vrběticích nebo jsme otevřeli 
státní správu pro odborníky zvenčí – odstranili jsme 
byrokratické překážky při získávání potenciálních 
zaměstnanců, zjednodušili jsme proces výběrových 
řízení, umožnili jsme obsazovat služební místa 
vedoucích zaměstnanců odborníky i z jiných oblastí, 
než je státní správa. Přichystali jsme také zákon 
upravující specifika hlasování při pandemii, například 
zavedením možnosti pro občany v karanténě hlasovat 
z auta. 

4. Právo a spravedlnost

Kvůli pandemii jsme v rámci ochrany obyvatelstva 
rozšířili pojem nakažlivé lidské nemoci, čímž se 
umožnil postih těch, kteří úmyslně šířili covid.
Naše vláda přispěla ke zrychlení řešení trestních věcí, 
kdy novelou trestního zákoníku došlo ke změně v rámci 
úpravy dohody o vině a trestu, což šetří čas soudcům 
a náklady na soudní řízení. Zavedli jsme také motivační 
prvky pro odsouzené s cílem motivovat je k řádnému 

plnění povinností a ke spolupráci se subjekty, které 
se podílí na zajištění výkonu rozhodnutí. Rozšířili 
jsme využití elektronického monitorovacího systému 
(tzv. náramků) i v rámci podmíněného odsouzení 
a podmíněného odsouzení s dohledem, dále došlo 
ke změnám ve výkonu trestu domácího vězení.
Na druhou stranu jsme rozšířili kategorie zvlášť 
zranitelných obětí trestného činu znásilnění, týrání 
svěřené osoby a týrání osoby ve společném obydlí. 
Zpřísnili jsme postihy v případě vydírání těhotných 
žen, za pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování 
dětí. V rámci potlačování dětské pornografie jsme mj. 
rozšířili postih za trestný čin svádění k pohlavnímu 
styku.
Kompletně jsme přezbrojili Vězeňskou službu. Dále 
byla zahájena výstavba ubytovacích kapacit pro 
odsouzené ženy ve věznici Světlá nad Sázavou, 
kde také vznikl specializovaný oddíl pro výkon 
trestu matek nezletilých dětí ve věku do jednoho 
roku. Došlo ke zřízení specializovaných oddílů 
pro výkon ochranného léčení (psychiatrického – 
protialkoholního, patologického hráčství) ve Věznici 
Heřmanice a Věznici Ostrov nad Ohří.
Naše vláda také připravila novelu zákona o soudech 
a soudcích, po níž odborná veřejnost roky volala. 
Základem úpravy bylo zavedení jednotného 
a transparentního způsobu výběru soudců a soudních 
funkcionářů, a to formou výběrového řízení v rámci 
obvodu krajského soudu.
V uplynulém období bylo nově jmenováno 
181 soudců, 101 státních zástupců, 65 notářů 
a 8 exekutorů. Realizováno bylo přibližně 
500 justičních zkoušek a 60 závěrečných zkoušek 
státních zástupců. Zahájili jsme projekt modernizace 
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jednacích soudních síní. Kvalitní a moderní 
vybavení šetří náklady soudnictví, například při 
videokonferencích týkajících se vazebních jednání.
A konečně jsme prosadili novelu pravidel týkajících 
se bydlení, která například zjednodušuje proces tzv. 
nuceného prodeje jednotky vlastníka, který neplní své 
povinnosti a závažným způsobem tak zasahuje do práv 
ostatních vlastníků jednotek.

5. Boj za práva zvířat

V rámci boje proti týrání zvířat vláda předložila úpravu 
trestního zákoníku, který zavedl nový trestný čin chov 
zvířat v nevhodných podmínkách. Za týrání zvířat 
může pachatel nově skončit až na šest let za mřížemi. 
Za chov zvířat v nevhodných podmínkách budou moct 
soudy uložit až desetileté vězení.
Definovali jsme, co je to množírna, zákonem jsme 
výslovně stanovili zákaz chovat nebo rozmnožovat 
psy nebo kočky v množírně, zavedli jsme evidenční 
a informační povinnosti při prodeji a darování 
štěňat. Prosadili jsme veterinární zákon, v jehož 
rámci jsme zavedli ohlašovací povinnost chovu tří 
a více fen.
Dále jsme prosadili zpřísnění podmínek pro veřejná 
vystoupení šelem a zájmový chov šelem, např. prošel 
zákaz venčení šelem na veřejnosti.

6. Transparentnost a boj proti korupci

V rámci boje proti korupci a zlepšení transparentnosti 
státu jsme navázali na zákony, které jsme prosadili 
v letech 2014–2017. Prosadili jsme zveřejňování 
profesních životopisů vedoucích zaměstnanců 
ve státní správě od úrovně ředitelů odborů výše, 
zveřejňování poradců a poradních orgánů včetně 

odměn. Napříč státní správou jsme podporovali 
protikorupční vzdělávání.
Vylepšili jsme zákon o zadávání veřejných zakázek, 
prosadili zákon o evidenci skutečných majitelů nebo 
nominační zákon, kde došlo k definici pravidel pro 
nominace zástupců státu do řídících orgánů státem 
ovládaných společností.



KULTURA



Všichni můžeme být náležitě hrdí na naši kulturu a kulturní dědictví. 
Bohužel tuto oblast předchozí vlády dost zanedbávaly. Naše vláda 
napravila letitý dluh vůči pracovníkům v kultuře a zejména těm 
s nejnižšími příjmy radikálně zvedla platy. Finanční prostředky jsme 
směřovali nejen do živého umění, ale také do kulturního dědictví. 
Zrekonstruovali jsme řadu staveb i památek, na prvním místě je 
třeba zmínit historickou budovu Národního muzea, znovuotevřenou 
při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa. Podpořili 
jsme také vznik nových památníků jako Vítkovické pece, Muzeum 
ticha na nádraží Praha-Bubny nebo Muzeum totality v areálu 
bývalé věznice v Uherském Hradišti. A zahraniční filmaři a s nimi 
spojené investice se k nám hrnuli díky filmovým pobídkám. Jen 
v roce 2019 do naší země přitekly díky zahraničním štábům 
investice ve výši 9 miliard korun.



 
CO JSME DOKÁZALI

 ▶ rekordně jsme zvýšili platy pracovníkům v kultuře s nejnižším  
ohodnocením

 ▶ prosadili jsme rekonstrukce Národního muzea, Státní opery,  
hotelu Thermal a dalších památek

 ▶ prosadili jsme snížení DPH na 10 % pro knihy a kulturní akce
 ▶ naše podpora zahraničních filmařů přinesla miliardové investice do české 

ekonomiky
 ▶ za naší vlády proběhla egyptologická výstava Sluneční králové  

nebo výstava o Rembrandtovi

1. Zvýšení platů

Pracovníci v kultuře se za minulých vlád vždycky 
museli spokojit s velmi nízkým platem. To proto, že 
spousta z nich spadala do první platové tabulky. Tu 
jsme zrušili a od ledna 2020 se zaměstnanci státních 
muzeí, divadel či galerií automaticky přesunuli do vyšší 
tabulky s lepším ohodnocením. 
Změna se dotkla i obslužného a technického personálu, 
vrátných či uklízeček. Tarif se zvedl o 1500 korun, ale 
u pracovníků v kultuře jsme prosadili vyšší sazbu, takže 
si mohli polepšit v základu až o 3180 korun. 

2. Více peněz do kultury
Celkem 8,2 miliardy korun jsme nasměrovali na podporu 
živého umění i kulturního dědictví v programu digitalizace, 
modernizace, transformace Státního fondu kinematografie, 

rozvoj kulturních a kreativních center nebo na kreativní 
vouchery. Navýšili jsme peníze na rozvoj regionálních 
divadel a orchestrů.
DPH na knihy, e-knihy i audioknihy a vstupenky na kulturní 
akce jsme přesunuli do nejnižší, 10% sazby. Více peněz 
jsme poslali do oblasti literatury a knihoven na podporu 
čtenářské gramotnosti, kulturního vzdělávání či digitalizace 
prostřednictvím knihoven a paměťových institucí.

3. Pobídky pro zahraniční filmaře

Česká republika má skvělé jméno ve světě filmu. A to 
nejen díky našim režisérům a hercům, ale kvůli českému 
filmovému průmyslu i krásným lokacím. Není divu, že si 
naši zemi oblíbily zahraniční televizní štáby a hollywoodská 
studia. V posledních letech se u nás natáčely takové 
filmové trháky jako Spider-man: Daleko od domova (2019) 
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a Anthropoid (2016) nebo populární seriály jako Carnival 
Row (2019) či Wheel of Time (2021).
Naše vláda systematicky podporovala zahraniční štáby 
filmovými pobídkami – v roce 2019 jsme je navýšili 
o 500 milionů na 1,3 miliardy, což do české ekonomiky 
přineslo zahraniční investice ve výši téměř 9 miliard 
korun. Pro český filmový průmysl to byl zatím nejlepší 
rok. Během pandemie v roce 2020 pobídky klesly 
na 800 milionů Kč, i tak ale naší ekonomice zahraniční 
investice přinesly 5 miliard. V roce 2021 jsme filmové 
pobídky znovu navýšili na 1,1 miliardy, což do Česka 
přilákalo investice za 7,5 miliardy.
To dokazuje, že zahraniční filmová tvorba má pozitivní 
vliv na hospodářský růst, investice a zaměstnanost. Velká 
škoda, že nová vláda začala hospodařit s rozpočtovým 
provizoriem. Kvůli absenci filmových pobídek z Česka 
odešli tvůrci filmu Hunger Games nebo seriálu Ponorka 
a spolu s nimi stovky milionů korun investic. 

4. Nové památníky a expozice

Naše vláda podpořila vznik nových památníků 
a expozic. Vznikl např. památník Jana Palacha v jeho 
rodném domě ve Všetatech. Památník ticha na nádraží 
Praha-Bubny zase připomíná transporty židovských 
obyvatel Prahy během 2. světové války či odsun 
pražských Němců po válce. V následujících letech jsme 
naplánovali rekonstrukci nádražní budovy v Bubnech, 
která bude sloužit jako památník holocaustu. MUSEum+ 
ve Vítkovicích má zase za cíl záchranu vysokých pecí 
4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic. 
Nové expozice se otevřely v Národním muzeu, kde 
také proběhla velmi oceňovaná a hojně navštěvovaná 
egyptologická výstava Sluneční králové, další expozice 
vznikla v Bečově nad Teplou, jejíž součástí je i relikviář 
svatého Maura, který je srovnatelný co do hodnoty 
s českými korunovačními klenoty.

V nizozemském Naardenu jsme rozšířili Muzeum 
a Památník Jana Amose Komenského a v Uherském 
Hradišti jsme posunuli přípravu výstavby Muzea totality 
v areálu bývalé věznice. Národní galerie uvedla úspěšné 
výstavy díla Toyen, Rembrandta či Mikuláše Medka. 

5. Péče o kulturní dědictví

Zrekonstruovali jsme spoustu kulturních památek jako 
pražskou Státní operu a Národní muzeum, zahájili jsme 
rekonstrukci pražské Invalidovny, zahrady Strakovy 
akademie, Secesních lázní naproti Úřadu vlády, Libušína 
na Pustevnách, hradu Karlštejn, Kunětické hory nebo 
Císařských lázní v Karlových Varech. Tam jsme také začali 
s rekonstrukcí celého Hotelu Thermal a jeho ikonického 
bazénu, který politici před námi nechali úplně zpustnout.
Naše vláda schválila nákup usedlosti v Petrkově 
na Vysočině, kde žil a tvořil básník a překladatel 
Bohuslav Reynek spolu s básnířkou Suzanne Renaud. 
Uměleckoprůmyslové muzeum získalo darem mimořádně 
cennou sbírku fotografií Josefa Koudelky, do Česka se 
také vrátil ozdobný renesanční štít z 16. století připisovaný 
italskému umělci Girolamovi di Tommasovi z Trevisa, který 
z Konopiště ukradli nacisté. Moravská zemská knihovna 
v Brně zase získala rozsáhlou knihovnu a archiv legendy 
naší literatury Milana Kundery. 
Vyhlásili jsme také nové kulturní památky, mj. hrob 
T. G. Masaryka v Lánech, Hlávkovu studentskou kolej 
v Praze, Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze nebo 
náhrobek Jana Palacha na Olšanských hřbitovech v Praze.
Za dobu naší vlády také přibylo 16 památek do Seznamu 
světového dědictví UNESCO. Šlo například o lázeňský 
trojúhelník Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně, 
Jizerskohorské bučiny, Hornický region Krušnohoří nebo 
krajinu pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem.



ŽIVOTNÍ  
PROSTŘEDÍ  
A ZEMĚ-
DĚLSTVÍ



Naše vláda se soustředila nejen na rozvoj silnic a dálnic, 
zvyšování platů a důchodů či rekonstrukci kulturních památek, 
ale nezapomínala ani na ochranu naší přírody a krajiny. Podpořili 
jsme výměnu desítek tisíc kotlů, aby se nám lépe dýchalo, výstavbu 
tisícovky nových rybníků, aby naše země mohla účinněji bojovat 
se suchem, nebo výsadbu milionů nových stromů, aby se naše lesy 
vzpamatovaly po kůrovcové kalamitě. Pokud jde o zemědělství, 
tak jsme omezili výměru pěstování jedné plodiny, snížili používání 
pesticidů, zákonem konečně zakázali dvojí kvalitu potravin 
a rekordně jsme navýšili národní dotace pro české zemědělce. 



CO JSME DOKÁZALI
 ▶ vyměnili jsme na 100 tisíc kotlů a výrazně zlepšili kvalitu ovzduší
 ▶ bojovali jsme proti suchu (dotační program Dešťovka,  

výstavba nových rybníků a nových zdrojů pitné vody pro statisíce lidí)
 ▶ vytěžili jsme kůrovcem napadené dřevo a napříč Českem zalesnili  

124 tisíc hektarů
 ▶ snížili jsme emise, prosadili jsme odklon od uhlí nejpozději v roce 2038
 ▶ schválili jsme zákon zakazující prodej potravin dvojí kvality 

1. Ochrana ovzduší

V ČR v současné době dýcháme nejlepší vzduch 
za poslední desítky let. Skutečnou revoluci jsme 
spustili v roce 2014, kdy jsme začali s kotlíkovými 
dotacemi. Díky těmto programům se vyměnilo 95 tisíc 
kotlů za 10,5 miliardy Kč a dalších 10 tisíc výměna ještě 
čeká. Umožnili jsme také obcím kontrolovat, čím lidé 
ve skutečnosti topí. 

2. Boj proti kůrovci

Zdevastované lesy jsou smutnými vizitkami 
předchozích ministrů zemědělství, kteří kůrovci nechali 
v podstatě volný průběh. Naše vláda změnami zákonů 
uvolnila vlastníkům lesů ruce, čímž se nám podařilo 
kůrovcovou kalamitu postupně zabrzdit a významná 
část napadeného dřeva se tak vytěžila. Zavedli jsme 
příspěvky za škody způsobené kůrovcem, bez nich 

by většina majitelů lesů zkrachovala a neměli by peníze 
na jejich obnovu. Majitelům lesů jsme celkem poskytli 
dotace za téměř 13 miliard korun. Na obnovu lesů 
a na pěstební práce jsme poskytli 3,5 miliardy korun. 
To mělo pozitivní vliv i na výsadbu lesů, která byla největší 
v historii. Zalesněná plocha za poslední 4 roky dosáhla 
124 tisíc hektarů, tedy dvojnásobek našeho největší 
národního parku Šumava. V letech 2017–2021 se po celé 
naší zemi vysadilo 640 milionů stromů, z toho téměř 
dvě třetiny listnatých stromů. Výrazně se tak začala 
měnit skladba našich lesů. Přestali jsme s praxí výsadby 
monokulturních lesů. Dnes se vysazují lesy smíšené, které 
budou odolnější nejen proti kůrovci, ale i vůči změnám 
klimatu. Například v roce 2020 vysázeli lesníci rekordních 
128,5 milionu listnáčů, jehličnanů bylo vysázeno 
77 milionů sazenic. 
Před nástupem naší vlády byly ze státního podniku 
Lesy ČR odvedeny do státního rozpočtu téměř veškeré 
úspory. Výsledkem bylo, že Lesy ČR neměly dostatek 
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peněz na boj proti kůrovci, obnovu lesů a projekty 
určené pro zadržování vody v lese. Naše vláda Lesy ČR 
stabilizovala a zefektivnila jejich provoz a po dlouhých 
letech se tak podnik konečně vrátil k zisku. 

3. Boj se suchem

V každé druhé obci v ČR najdete některý z projektů 
zaměřených na adaptaci na změnu klimatu a boj proti 
suchu, který podpořila naše vláda. Konkrétně šlo o více 
než 10 000 projektů výsadby zeleně, revitalizace vodních 
toků, obnovy mokřadů a tůní či budování mokřadů 
v částce 8 miliard Kč, 911 projektů obcí na nový nebo 
posílený zdroj pitné vody (1,2 miliardy), 8322 projektů 
domácností v programu Dešťovka (320 milionů), 
167 projektů na zlepšení hospodaření se srážkovou 
vodou v obcích (584 milionů korun) nebo 71 projektů 
na výstavbu či rekonstrukci vodovodů, vodovodních 
přivaděčů a úpraven vody (téměř jedna miliarda korun).
Naše vláda podpořila vybudování, opravu či odbahnění 
téměř 1000 rybníků a do roku 2030 takto podpoříme 
2600 rybníků až za 3,75 miliardy. Změnili jsme legislativu 
tak, aby si lidé mohli mnohem snadněji založit malý 
rybník do 2 hektarů s výškou hráze do 2,5 metru 
na vlastním pozemku, nově na to stačí tzv. ohlášení.
Začali jsme propojovat vodárenské soustavy, zlepšili jsme 
zásobování vodou pro 1,5 milionu obyvatel. Vytipovali 
a poskytli ochranu 86 lokalitám pro možnou výstavbu 
vodárenských nádrží, pokud budou v budoucnu potřeba. 
Zahájili jsme přípravu pro výstavbu čtyř přehrad – 
Nové Heřminovy, Skalička, Vlachovice a Kryry. Na výkupy 
pozemků těchto přehrad byla v letech 2018–2021 
vynaložena 1 miliarda korun. Ostatně od listopadu 1989 
se u nás žádná přehrada nepostavila. Souběžně jsme 
se soustředili i na protipovodňová opatření. V letech 

2018–2021 bylo zahájeno 59 projektů protipovodňových 
opatření a investovali jsme do nich 3,2 miliardy korun. 

4. Boj proti změnám klimatu

Ratifikovali jsme Pařížskou klimatickou dohodu. Schválili 
jsme Politiku ochrany klimatu, aby Česko zvyšovalo výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů, k odklonu od fosilních paliv 
a zvýšení podílu výroby elektřiny z jádra. Podařilo se splnit 
cíl snižování emisí, tedy skleníkové plyny v roce 2020 snížit 
o pětinu oproti roku 2005. Například v období 1990–2019 
došlo ke snížení emisí o 38 procent.
Naše vláda v této souvislosti prosadila vznik Uhelné 
komise, která navrhla termín odklonu od uhlí nejpozději 
v roce 2038. Vyhlásili jsme projekt Sázíme budoucnost 
s cílem vysadit 10 milionů stromů mimo les, zatím bylo 
vysázeno více než 1,2 milionu nových stromů. 

5. Odpady a recyklování

Zavedli jsme zpoplatnění všech plastových 
tašek od ledna 2018, což snížilo jejich spotřebu 
až o 80 procent. Díky prosazení bezhotovostní 
vyhlášky k výkupu kovů v roce 2015 jsou dnes krádeže 
kovů na historickém minimu a počet trestných činů 
klesl o 72 %, na železnici dokonce o 90 procent.
V roce 2020 jsme prosadili balík nových odpadových 
zákonů, které přinášejí revoluci v nakládání s odpady. 
To znamená lepší třídění, recyklaci, využití odpadů 
a odklon od skládkování.

6. Dotační tituly

Od roku 2014 úspěšně realizujeme program Nová zelená 
úsporám zaměřený na energetické úspory rodinných 



a bytových domů. Přijato bylo 68 372 žádostí 
za 15,6 miliardy korun. Česká republika jako jedna 
z prvních v EU zahájila čerpání peněz z Modernizačního 
fondu, který přinese investice ve výši až 500 miliard 
korun. Ty půjdou v následujících deseti letech na zelené 
projekty, které sníží závislost Česka na spalování uhlí 
a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem 
investic je přispět ke snížení škodlivých emisí do ovzduší. 
Připraven je i nový Fond spravedlivé transformace 
s dotační podporou 41 miliard Kč na restrukturalizaci 
Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
Začali jsme nejen účinně, ale i transparentně čerpat 
peníze z evropských fondů. Spustili jsme nový výzkumný 
program Prostředí pro život, který do roku 2026 přinese 
až 3,8 miliardy Kč na výzkum a inovace, zejména 
na výzkum spojený se suchem a problematikou 
klimatických změn. Začali jsme bojovat proti světelnému 
znečištění, dali jsme více peněz na péči o krajinu, tedy 
finance na záchranné stanice, tůně, mokřady, drobné 
projekty sečení luk a další opatření v krajině.

7. Národní parky a ochrana přírody

Prosadili jsme novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, 
čímž jsme posílili ochranu naší přírody. Vyhlásili jsme 
nové CHKO Brdy, rozšířili CHKO Kokořínsko – Máchův 
kraj o ochranu části okolí Doks a zahájili přípravu CHKO 
Soutok a Národního parku Křivoklátsko. Stovky milionů 
korun jsme investovali do návštěvnické infrastruktury.

8. Zemědělství a potraviny

Naše vláda jako vůbec první omezila maximální 
výměru jedné plodiny na 30 hektarů. Zvýšili jsme 
ochranu zemědělského půdního fondu přijetím tzv. 
protierozní vyhlášky.

Jako první členský stát EU jsme zakázali používání 
glyfosátu na plodiny určené k potravinářskému využití. 
Rekordně jsme snížili používání pesticidů. Česko patří 
s Portugalskem a Irskem, k zemím, kde se množství 
pesticidů snižuje nejvíce v EU. Díky našim opatřením 
se začala pomalu měnit tvář naší zemědělské krajiny – 
na polích jsou přerušovací pásy, pěstuje se více plodin 
a drobná zvěř, ptáci i hmyz mají lepší podmínky pro život.
Přišli jsme s dlouho diskutovaným zákazem dvojí kvality 
potravin, o které se roky pouze hovořilo. V květnu 2021 
začala platit novela zákona o potravinách, díky níž 
už spotřebitelé nebudou klamáni nabízením potravin, 
které mají odlišné vlastnosti, a jsou spotřebitelům 
nabízeny ve stejném obalu, označení, barvě, grafice 
či se stejným marketingem. Za prodej potravin dvojí 
kvality bude pokuta až 50 milionů korun.
Rekordně jsme navýšili národní dotace pro české 
zemědělce. Z 3,4 miliardy Kč v roce 2017 
až na 5 miliard Kč v roce 2021. Díky tomu mají naši 
zemědělci šanci být konkurenceschopní na jednotném 
trhu EU a mohou své podniky modernizovat. 
Podporovali jsme také potravinovou soběstačnost ČR, 
především v produkci ovoce a zeleniny.
V květnu 2021 naše vláda schválila akční plán pro rozvoj 
ekologického zemědělství do roku 2027. Plán stanovuje 
rozšíření plochy zemědělské půdy obhospodařované 
ekologicky na 22 % v roce 2027 z dosavadních přibližně 
15 %, tedy o 1 procento ročně. Vzrůst by měla i výměra 
orné půdy v ekologickém zemědělství.
Podporovali jsme také potravinové banky. Za poslední 
4 roky jsme jim poskytli rekordních 324 milionů korun. 
Díky tomu se snižuje plýtvání potravinami, zachránily 
se tisíce tun potravin, které by se jinak musely vyhodit. 
Navíc pomohly lidem v nouzi, kteří by si je jinak 
nemohli dovolit.
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Po letech nechvalně známého porcování medvěda 
a netransparentního rozdělování sportovních dotací na tajných 
schůzkách v hotelích a různých konspiračních bytech, jsme 
vnesli do financování sportu pořádek. Vytvořili jsme Národní 
sportovní agenturu, která si celou agendu sportu vzala pod sebe. 
Po skoro 30 letech se tak sportovci konečně dočkali. Zatrhli 
jsme praxi černých duší ve sportu a začali rozdělovat dotace 
transparentně a spravedlivě. Peníze do sportu jsme rozdělili tak, 
aby šly zejména menším klubům a sportovištím. Rozpočet na sport 
jsme několikanásobně navýšili až na skoro 12 miliard v roce 2021. 
Nepodporovali jsme jen vrcholové sportovce, ale velmi intenzivně 
také mládežnický sport, ženský sport nebo hendikepované 
sportovce.



CO JSME DOKÁZALI
 ▶ navýšili jsme rozpočet pro sport na skoro 12 miliard ročně
 ▶ prosadili jsme transparentní financování sportu a vymetli  

z něj černé duše
 ▶ založili jsme Národní sportovní agenturu, která se věnuje výhradně sportu
 ▶ citelně jsme podpořili ženský sport, mládežnický sport i parasportovce
 ▶ zaměřili jsme se na výstavbu hal a stadionů v menších obcích

1. Národní sportovní agentura a transparentnost

V roce 2019 jsme založili Národní sportovní 
agenturu. Poprvé v historii tak vláda vyslyšela přání 
sportovců, aby vznikl specializovaný úřad, který 
se bude věnovat výhradně sportu, sportovcům 
a financování sportu. 
V roce 2020 jsme zavedli elektronický rejstřík 
sportovců propojený s registrem obyvatel, což 
učinilo přítrž černým duším ve sportu, a vytvořilo 
transparentní financování na základě skutečných 
dat. Dotace se konečně začaly rozdělovat na základě 
transparentních kritérií.
Už žádný lobbing a zákulisní vyjednávání jako 
v minulosti, třeba když v roce 2017 vyšla najevo 
korupční aféra na ministerstvu školství za vedení 
ČSSD, kdy se dotace do sportu rozdělovaly 
za podivných okolností v bytě na Senovážném 
náměstí nebo na utajovaných jednáních v Hotelu 
InterContinental. 

2. Více peněz pro sport

Několikanásobně jsme navýšili rozpočet pro sport –  
ze 3 miliard v roce 2013 na 11,8 miliardy v roce 
2021. V roce 2017 jsme prosadili klíčový dotační 
program Můj klub, který je stěžejní pro financování 
mládežnického sportu a který v roce 2021 přímo 
podporoval 7500 mládežnických sportovních klubů 
částkou přes 1,5 miliardy ročně. Navíc jsme přes 80 % 
peněz klubům vyplatili v březnu a dubnu, což bylo 
zrychlení o půl roku.
Pokud jde o dotace pro sportovní svazy, tak ty peníze 
dostaly ještě rychleji, a to během února a března, 
což je o pět měsíců dříve, než bývalo běžné. V roce 
2021 vznikl dotační program Kabina, který se 
zaměřil na rozvoj sportovní infrastruktury v obcích 
do 3000 obyvatel.
Jen v roce 2021 šly rekordní investice do sportovní 
infrastruktury, přes 3 miliardy korun na nová 
sportoviště po celé republice. Přes 2,8 miliardy jsme 
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týž rok rekordně podpořili sportovní reprezentace 
a talentové mládeže. Během covidu jsme zachraňovali 
sportoviště uzavřená kvůli pandemii, stejně jako 
profesionální sportovní soutěže, které se musely hrát 
bez diváků.
Přišli jsme s prvním specializovaným programem 
na podporu ženského sportu, konkrétně programu 
na podporu ženských kolektivních olympijských 
sportů s cílem rozšířit účast těchto sportů na letních 
olympiádách. Zavedli jsme nové ocenění pro 
úspěšné sportovce, pro medailisty z olympiády 
a paralympiády. V rámci programu Provoz a údržba 
jsme podpořili provoz více než 3500 amatérských 
sportovišť.

Výrazně jsme navýšili podporu hendikepovaných 
sportovců – v roce 2013 činila podpora parasportu 
50 milionů, v roce 2021 již 180 milionů korun.

3. Sport ve školách

Prosadili jsme program Hodina pohybu navíc, který 
podporuje sportování na základních školách. Zasadili 
jsme se o vznik prvních univerzitních soutěží, čímž 
jsme propojili vrcholový sport a studia na vysoké škole 
po vzoru USA. V roce 2021 jsme prosadili program 
na podporu sportování v mateřských a základních 
školách jako reakci na nesportující děti po covidové 
pauze.

Výdaje státního rozpočtu na podporu sportu  
(v mil. Kč)

 3 673  3 654 
 3 277 

 4 053 

 5 036 

 6 318 

 7 383 

 8 517 

 11 800 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Ochraně spotřebitelů, kultivaci exekucí a insolvencí a boji proti 
různým šmejdům se věnujeme více než osm let, co je hnutí 
ANO v politice. Naše vláda v letech 2017–2021 pokračovala 
v dlouhodobém cíli zlepšit postavení spotřebitele a pomoci 
odpovědným a poctivým dlužníkům, ale zároveň nepoškozovat 
seriózní věřitele. Vždy nám šlo o to najít vyvážený vztah a přestat 
se v legislativě pohybovat od extrému pronásledování dlužníků, 
kdy se i kvůli bagatelním částkám dostali do roky trvajícího 
soukolí dluhové pasti, do druhého extrému, kdy se dluhy nebudou 
muset z různých důvodů platit. To, že naše kroky byly správné, 
jasně ukazují čísla – v roce 2011 bylo zahájeno 936 tisíc exekucí, 
v roce 2020 to bylo 409,5 tisíce exekucí. Počet nově zahájených 
exekucí byl poprvé od jejich vzniku za roky 2018–2021 nižší než 
počet ukončených exekucí. To znamená, že celkový počet exekucí 
konečně klesá. Za čtyři roky naší vlády jsme rozhodli o zrušení 
dětských dluhů a exekucí, zvýšili jsme nezabavitelné minimum, 
ukončili marné bagatelní exekuce, ale také zatočili s energošmejdy 
nebo časopiseckými šmejdy nebo zkrátili přechod od jednoho 
mobilního operátora ke druhému na pouhé dva dny.



CO JSME DOKÁZALI
 ▶ skoncovali jsme s dětskými dluhy
 ▶ zlidštili jsme exekuce a insolvence
 ▶ zvýšili jsme nezabavitelné minimum, aby lidi nekončili v dluhové pasti
 ▶ zatočili jsme s časopisovými, energetickými a telefonními šmejdy
 ▶ prosadili jsme přechod k novému mobilnímu operátorovi za 2 dny

1. Kultivace exekucí a insolvencí

Několikrát jsme novelizovali insolvenční zákon, kde jsme 
například nastavili strop pro výši odměny za zpracování 
insolvenčního návrhu, zrušili jsme vstupní bariéru 
do oddlužení (30 %), zavedli jsme možnost rychlejšího 
oddlužení po třech letech při splacení alespoň 60 % 
dluhu nebo zavedli zkrácenou dobu tří let pro lidi 
pobírající starobní či invalidní důchod a pro lidi, kterým 
dluhy vznikly před 18. rokem jejich věku.
Zavedli jsme institut chráněného účtu, který chrání 
peníze, tzv. nezabavitelné minimum před exekutorem. 
Několikrát jsme tuto částku zvýšili, stejně jako hranici, 
nad kterou se sráží peníze pro věřitele bez omezení, 
abychom motivovali lidi neutíkat do šedé zóny, tedy 
mimo systém. 
Opakovaně jsme vyzývali soudy, aby zastavovaly 
protiprávní exekuce, které byly a dosud jsou vedeny 
na základě nezákonných rozhodčích doložek a rozhodli 
o ukončení marných bagatelních exekucí do výše jistiny 
1500 Kč s určitou kompenzací pro věřitele ve formě 

daňové slevy, abychom ukončili exekuce na menší 
částky, které jsou v systému několik let. I proto jsme 
podpořili tzv. Milostivé léto, kdy si dlužník mohl ukončit 
exekuci u veřejnoprávních věřitelů jen uhrazením jistiny.
Zlidštili jsme mobiliární exekuce, používané primárně 
jako nátlak na dlužníky, pro zvlášť zranitelné osoby jako 
seniory s nízkým důchodem nebo zdravotně postižené. 
Umožnili jsme nahrávat všechny telefony mezi 
exekutory a dlužníky s cílem minimalizovat nepřijatelný 
a protiprávní nátlak a umožnili dlužníkům získat 
exekuční spis v elektronické podobě. A podpořili 
obrácení pořadí splácení závazků, kdy se začíná logicky 
jistinou a teprve poté příslušenstvím.

2. Konec dětských dluhů

Konečně jsme zrušili dvacetiletou praxi dětských dluhů 
a exekucí. Do 13 let budou za děti kromě úmyslně 
spáchaných škod zodpovědní zákonní zástupci, tedy 
většinou rodiče. Do 15 let se nebudou moci účtovat 
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Počet nařízených exekucí v ČR 
*Odhad Exekutorské komory na rok 2021   ANO ve vládě

  vláda Andreje Babiše

 733 058 

 847 424 

 733 807 
 680 543 

 597 412 

 499 512  507 764 

 409 598  435 403*

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

smluvní pokuty, které dříve činily větší položku než 
samotná jistina.
Celkový dluh nezletilého po dosažení 18 let tak 
nemůže být vyšší, než je jeho majetek, který získal 
před tím. Jinými slovy jsme zatrhli praxi, kdy mladí lidé 
vstupovali do dospělosti zadlužení.
Tyto úpravy ovšem pomohou i stávajícím dětským 
dlužníkům, neboť obce, městské firmy, veřejnoprávní 
instituce a další orgány, budou moci zastavovat i již 
běžící dětské exekuce.

3. Ochrana spotřebitele

Pokračovali jsme v opatřeních, která mají bránit 
spotřebitele před různými šmejdy. Přijali jsme normu 
zabraňující tzv. časopisovým šmejdům tahat peníze 
od zákazníků za smyšlené léčivé přípravky.

Schválili jsme novelu energetického zákona, která 
konečně zatočí s energošmejdy. Ti si za oběti vybírali 
hlavně důvěřivé seniory, kteří chtěli ušetřit za energie. 
Definovali jsme energetického zprostředkovatele, 
jenž je nově registrován u Energetického regulačního 
ústavu, zastropovali jsme délku smluv na dobu určitou 
či plné moci a rozšířili jsme možnosti odstoupení 
od smluv.
Novelizovali jsme také zákon o elektronických 
komunikacích, díky kterému se zrušily pokuty 
za předčasné ukončení smluv, a výrazně se 
zjednodušil a zrychlil přechod mezi mobilními 
operátory. Dnes přechod trvá pouhé dva dny. 
Zároveň jsme přijali novelu zákona o elektronických 
komunikacích, která toto řeší obdobně i u přístupu 
k internetu. A také jsme ukončili letitou praxi otravného 
marketingového navolávání.



108

MÍSTNÍ 
ROZVOJ



Naše vláda odvedla během čtyř let spoustu práce v oblasti rozvoje 
regionů a cestovního ruchu. V letech 2017–2021 jsme investovali 
miliardy z národních i evropských zdrojů na zlepšení infrastruktury 
v regionech. Sport, silnice, rekonstrukce budov, zdravotnická 
infrastruktura a integrovaný záchranný systém, domovy pro 
seniory, revitalizace krajiny – tam všude jsou peníze vidět. 
Když dorazila pandemie covidu, spustili jsme cílené programy 
na podporu podnikatelů v cestovním ruchu, a například díky 
speciálním voucherům naši občané opět objevili krásu českých 
a moravských lázní. Hlavně ale naše vláda schválila revoluční 
stavební zákon založený na principu jeden úřad, jedno razítko, 
jedno rozhodnutí do jednoho roku. Ten měl urychlit zdlouhavé 
povolovací řízení, odblokovat výstavbu bytů a zpřístupnit lidem 
bydlení. Bohužel nová vláda jeho účinnost zarazila, takže lepší 
dostupnost bydlení je zatím v nedohlednu. Naštěstí jsme prosadili 
například zvýhodněné půjčky na bydlení pro lidi do 40 let a dotace 
pro obce na výstavbu sociálních bytů. Podařilo se nám také 
nastavit účinnou a rychlou pomoc pro lidi po ničivém tornádu 
na jižní Moravě na obnovu bydlení. 



CO JSME DOKÁZALI
 ▶ prosadili jsme revoluční stavební zákon na zrychlení  

bytové výstavby
 ▶ spustili jsme program Vlastní bydlení a rozšířili ho pro občany  

do 40 let i na družstevní bydlení
 ▶ kvůli pandemii jsme zavedli vouchery v hodnotě 4 tisíc korun na pobyt  

v lázních
 ▶ miliardy jsme v regionech investovali do výstavby silnic, škol, stadionů či 

kulturních domů
 ▶ udělali jsme pořádek v realitním trhu a nastavili pravidla,  

aby lidé nemohli přijít o své úspory

1. Stavební zákon

Kvůli stávajícímu zastaralému stavebnímu zákonu naše 
země ztrácí konkurenceschopnost a přicházíme o miliardy 
korun. Bydlení ve velkých městech je pro běžného člověka 
téměř nedosažitelné a bytová krize se stále prohlubuje. 
Proto naše vláda přišla s revoluční změnou – novým 
stavebním zákonem založeným na principu jeden úřad, 
jedno razítko, jedno rozhodnutí do jednoho roku.
Smyslem nového zákona bylo zrychlení povolovacích 
procesů, jejich digitalizace, a tedy rychlejší stavba 
bytů a lepší dostupnost bydlení. Zároveň zákon počítal 
s odstraněním přebujelé administrativy, zavedením 
digitalizace stavebního řízení, s tzv. fikcí souhlasu 

a opatřením proti nečinnosti úřadu, které zaručí, 
že úředníci budou dodržovat lhůty. Jednoduché 
stavby, typicky rodinné domky, měly být povoleny 
ve zrychleném řízení už za 30 dnů. 
Bohužel nová vláda se rozhodla schválený stavební 
zákon rozbít, takže zlepšení dostupnosti bydlení se zdá 
být v nedohlednu.

2. Národní dotace na rozvoj regionů

Za čtyři roky jsme poskytli na rozvoj regionů, 
cestovního ruchu a podporu bydlení více než 
10 miliard korun z národních dotačních programů.   
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Do obnovy a vybudování sportovní infrastruktury 
jsme investovali 2,6 miliardy, jak pro potřeby školáků, 
tak i pro volnočasové aktivity. Do obnovy místních 
komunikací jsme investovali 2,3 miliardy korun. 
Od roku 2019 jsme začali poprvé poskytovat dotace 
na rekonstrukce veřejných budov jako jsou školy nebo 
kulturní domy. V letech 2019–2021 jsme na tyto účely 
vynaložili přes 1,2 miliardy korun. 
Více než miliarda se v letech 2019–2021 investovala 
do regenerace tzv. brownfieldů pro nepodnikatelské 
využití. Více než 770 milionů korun jsme poskytli 
na vybudování komunitních domů pro seniory 
a pečovatelských bytů. Infrastrukturu cestovního ruchu 
jsme podpořili částkou 255 milionů korun.
Další dotace jsme poskytli na sakrální stavby, 
rekonstrukce budov za účelem provozování služeb 
na malých obcích, zasíťování obecních pozemků pro 
následnou výstavbu rodinných domů, na vybudování 
výtahů v bytových domech, na obnovu obecního 
a krajského majetku po živelných pohromách, ale také 
na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
Pomohli jsme obcím i lidem s obnovou majetku 
po tornádu, které zpustošilo jižní Moravu v červnu 
2021, 2 miliardy šly přímo lidem a 1,2 miliardy 
na pomoc obcím.

3. Bydlení

Zlepšit dostupnost bydlení bylo jednou z našich 
hlavních priorit. Proto jsme spustili program Vlastní 
bydlení (dříve Půjčky pro mladé), kdy mladí lidé mohli 
získat výhodný úvěr na modernizaci nebo koupi 
bytu či domu. Upravili jsme program tak, aby na něj 
měli nárok občané do 40 let a navýšili jsme i limity 
podpory. Novinkou v programu je úvěr na nákup 

družstevního podílu až do výše 3 milionů korun, který 
pomůže řešit situaci i ve velkých městech
Na řešení kritické situace týkající se dostupnosti 
bydlení v některých regionech jsme vyhlásili program 
Výstavba pro obce, který mohou obce využít 
na výstavbu obecních a sociálních bytů.  

4. Lepší zákony  

Přišli jsme s několika klíčovými zákony, které zlepšily 
postavení a práva našich občanů. V prvé řadě je 
třeba zmínit zákon o realitním zprostředkování, který 
zavedl jasná pravidla pro realitní trh a ochranu zájmů 
klientů. Lidé často vkládají do rukou realitních makléřů 
veškeré své životní úspory a naším cílem bylo, aby 
o ně nemohli přijít. Zákon tak chrání peníze klientů, 
protože musí být vedeny samostatně na oddělených 
účtech.
Díky novele občanského zákoníku jsme umožnili 
vlastníkovi garážového stání jej prodat bez ohledu 
na ostatní spoluvlastníky. Ti už nemají na garážové 
stání předkupní právo, což mnohdy komplikovalo celý 
prodej. 

5. Cestovní ruch

Zasadili jsme se o lepší ochranu klientů cestovních 
kanceláří. Díky ní každý zákazník před zakoupením 
zájezdu dostane přesné informace nejen 
o nakupovaných službách, ale i o způsobu jejich 
zajištění pro případ úpadku. Díky srovnatelné právní 
regulaci ve všech členských státech EU je posílena jak 
ochrana zákazníků, tak i přeshraniční prodej zájezdů 
a cestovních služeb. 
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Mysleli jsme také na naše podnikatele, na které 
velmi tvrdě dopadla pandemie. Přijali jsme 
především tzv. Lex voucher, aby CK nezkracovaly 
a aby zároveň jejich klienti nepřišli o své peníze. 
Díky programu COVID-Lázně jsme 1 miliardou 
podpořili naše lázeňská města, která běžně těží 
hlavně ze zahraniční klientely. Naše občany jsme 
naučili jezdit opět do lázní, a to díky voucherům 
v hodnotě 4 tisíc korun na pobyt , po kterých se jen 
zaprášilo. 
Nedostatek turistů pocítili i majitelé hotelů a penzionů, 
proto jsme přišli s programem COVID – Ubytování 
s částkou 6,3 miliardy korun. 
Pro podnikatele v cestovním ruchu jsme připravili 
také program COVID-Podpora cestovního ruchu, kam 
jsme vložili celkem 800 milionů a kde o podporu mohli 
žádat cestovní kanceláře, cestovní agentury i průvodci 
v cestovním ruchu.

6. Efektivní čerpání evropských fondů

Zjednodušili jsme čerpání evropských fondů 
a zaměřili jsme se na to, aby Česká republika 
nepřicházela o dotace. Během naší vlády nedošlo 
k situaci, že bychom přidělené peníze nevyčerpali, 
jako se to často stávalo v minulých letech.  
V rámci našeho Integrovaného regionálního 
operačního programu jsme za poslední čtyři roky 
schválili 10 149 projektů za 116,7 miliardy korun. 
Jeden z největších projektů je například dokončení 
plzeňského obchvatu.
V rámci přeshraničních programů jsme za poslední 
čtyři roky schválili projekty za téměř 654 milionů 
eur. Peníze šly například na nejdelší značenou síť 

turistických cest „Zlatá stezka“ nebo přestavbu 
hasičské zbrojnice v Krásné Studánce. 
Podařilo se nám také zabodovat v čerpání evropské 
finanční podpory z mimořádného nástroje ReactEU 
určeného na podporu boje s epidemií. České republice 
schválila Evropská komise z tohoto zdroje téměř 
22 miliard korun jako jedné z prvních zemí. Tato 
finanční pomoc míří do zdravotnictví, integrovaného 
záchranného systému či na projekty nízkoenergetické 
sociální infrastruktury. Česko získalo z ReactEU navíc 
dalších 8 miliard korun na projekty pro modernizaci 
zdravotnické a sociální infrastruktury. Připravili jsme 
také další programy určené pro obnovu hospodářství 
jako například RE:START pro uhelné regiony nebo 
komponenty Národního plánu obnovy.  
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Poprvé v historii České republiky vydává vláda po skončení svého 
funkčního období velký a úplný výkaz práce. Poprvé se zde dozvíte,  
co všechno pro tuto zemi a její občany udělala a také něco, co má 
velice rád Andrej Babiš. ČÍSLA. DATA. FAKTA.

     /ANDREJBABIS




