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Úvod
Mezi lety 2015 a 2018 jsme každý rok analyzovali, jaký výkon v Česku podávají veřejné insti-

tuce. Získaná pětiletá zkušenost ukazuje, že obtíže, s nimiž se potýkají, mají dlouhodobou 

povahu a nedaří se je rychle překonávat.

Ústavní a politický systém
Ústavní systém, vytvořený počátkem 90. let 20. století a od té doby téměř dvacet let stabil-

ní, doznal v roce 2013 zásadní změny zavedením přímé volby prezidenta republiky. Ta posí-

lila politický význam této ústavní funkce. V přímé volbě dvakrát uspěl Miloš Zeman, vedle 

Václava Havla a Václava Klause jedna z dominantních osobností české politiky po roce 1989.

Krize systému politických stran, patrná již zhruba deset let, překreslila ve volbách do 

Poslanecké sněmovny roku 2013 politickou mapu Česka. Volby v roce 2017 tento vývoj po-

tvrdily. Dříve dominantní strany, ODS a ČSSD, zásadně oslabily. Novým klíčovým hráčem 

se stalo politické hnutí ANO, subjekt fakticky vlastněný druhým nejbohatším českým pod-

nikatelem Andrejem Babišem. Hnutí získalo roku 2013 téměř 19 % hlasů. O čtyři roky poz-

ději to bylo už skoro 30 % hlasů.

Babišův byznys je významně navázán na veřejný sektor (zemědělské dotace, dotova-

ná výroba biopaliv či močoviny, veřejné zakázky v lesnictví aj.). Roku 2013 při vstupu do po-

litiky Babiš koupil i klíčová seriózní média (deníky MF Dnes a Lidové noviny). Hnutí ANO 

svůj vzestup výrazně založilo na kritice některých aspektů politického a ekonomického vý-

voje Česka po roce 1989 (korupce a zneužívání moci elitami). Toto hnutí je součástí jakéhosi 

širšího politického proudu, kritického k vývoji po listopadu 1989. Ještě před vznikem ANO 

do tohoto proudu náležely již zaniklé Věci veřejné a v posledních letech v něm na významu 

nabývají Piráti. „Staré“ politické strany (ODS, ČSSD, KDU-ČSL; v jistém smyslu i KSČM) 

dnes reprezentují dohromady již jen kolem třetiny voličstva.

„Nový normál“ českého ústavního a politického systému tedy nyní tvoří kombinace 

dvou silných politických osobností: přímo voleného prezidenta republiky, snažícího se ma-

ximálně využít svých ústavních pravomocí, a magnáta, disponujícího kombinací politické, 

ekonomické a mediální moci, jenž ovládá dominantní politické hnutí.
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Právo a administrativa
Přes posuny v  politickém uspořádání nedošlo za posledních několik let k  radikálním 

změnám v  každodenním fungování právního a  administrativního systému. Právo je 

dlouhodobě nepřehledné a složité. Příčinou je jak malá vnitrostátní politická dohoda 

na tom, jak by mělo být zjednodušeno, tak rostoucí vliv práva EU. České právo je fak-

ticky vytvářeno kombinací vlivu různých institucí – evropského zákonodárce, vnitro-

státního zákonodárce a  judikatury vysokých evropských a  národních soudů (SDEU, 

ESLP, ÚS, NSS, NS).

Správní orgány a soudy upokojivě řeší běžné případy (např. obecnou kriminalitu či 

obvyklé úřední záležitosti). Nezvládají však komplexní nebo složité kauzy. Příkladů je řada. 

V  korupční kauze středočeského hejtmana Davida Ratha uplynulo od zahájení trestní-

ho stíhání (květen 2012) do nástupu jmenovaného do výkonu trestu (říjen 2019) sedm let. 

Notorietou jsou průtahy spojené s územním plánováním a budováním sítě dopravní infra-

struktury – malých pokroků bylo dosaženo například ve věci dokončení pražského dálnič-

ního obchvatu či definitivního umístění brněnského hlavního nádraží. Zejména v Praze se 

neschopnost vydávat v  přiměřeném čase stavební povolení pro novou výstavbu projevila 

dramatickým nárůstem cen bytů. Stát má obtíže i při administraci velkých veřejných zaká-

zek, např. na silniční mýto pro nákladní dopravu (kauza Kapsch kontra SkyToll) či při zadá-

vání dálničních staveb.

Spotřebitelské dluhy
Právní stát lépe funguje jen v některých oblastech. Například u spotřebitelských dluhů byly 

výrazně omezeny praktiky lichvářského úvěrování a změkčeny podmínky exekucí a osob-

ních bankrotů. To spolu s několikaletým růstem ekonomiky vede k postupnému snižování 

počtu lidí v exekucích.

Nezávislost justice
Justiční systém zůstal i po změnách systému politických stran reálně nezávislý. Snahy za-

sahovat do rozhodovací nezávislosti soudů zatím nejsou patrné. Náznakem pokusu o něco 

takového byla komunikace prezidenta republiky a jeho kancléře Vratislava Mynáře s někte-

rými soudci NSS a ÚS, která vyšla najevo počátkem roku 2019. Soudci však přáním, jak má 

být rozhodnuto, nenaslouchali.

Státní zastupitelství a policie jsou již několik let v prekérní situaci způsobené trestním 

stíháním Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo (údajný podvod při získání dotace). V pozici 

faktického majitele nejsilnější vládní strany a předsedy vlády disponuje řadou možností ne-

formálního působení na orgány trestní spravedlnosti ve svůj prospěch. Zároveň je ale pod 

silným veřejným dohledem médií i občanské společnosti.
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Kvůli Babišovu stíhání panují pochyby ohledně snah ministerstva spravedlnosti o re-

formu uspořádání státního zastupitelství. Skutečným cílem reformy má být podle jejích kri-

tiků odstranění Pavla Zemana a Lenky Bradáčové z funkce. Tedy vůdčích osobností nové 

garnitury státních zástupců, které do funkcí nastoupily v letech 2011 a 2012 v rámci protiko-

rupční politiky Nečasovy vlády.

Stavebnictví, územní plánování, budování infrastruktury
Těžkopádnost při řešení komplexních kauz se projevuje zejména v  oblasti stavebnictví, 

územního plánování a  obecně střetu hodnot rozvoje a  hodnot ochrany přírody (zčásti 

i ochrany památek). Pokroky jsou za poslední léta omezené. Kromě dílčí novely stavební-

ho zákona přijaté v roce 2017 byla zjednodušena a zrychlena vyvlastňovací a jiná řízení pro 

řadu celostátně významných infrastrukturních staveb díky novelizaci zákona o urychlení 

výstavby některých druhů síťové infrastruktury, která byla schválena roku 2018.

Vláda připravila návrh zcela nového stavebního zákona, který by měl přinést zásadní 

kvalitativní změnu jak u územního plánování, tak u povolování konkrétních staveb. Naráží 

však na výrazný odpor ze strany ochránců přírody, památkářů i obecních samospráv.

Dálniční síť rostla, zejména ve srovnání s  Polskem či Maďarskem, neuspokojivě. 

Chybí a dlouho nebudou dokončeny páteřní dálnice z Prahy na jih (D3 k rakouské hrani-

ci) a na východ (D35 do Olomouce a dále do Ostravy) i spojení z Prahy na západ (D6 do 

Karlových Varů). Roky se nedaří dobudovat dálnici z Brna do Vídně (D52). Vysokorychlostní 

železniční tratě jsou zatím ve stádiu plánování pro příští či přespříští desetiletí.

Daňový systém, systém sociálního zabezpečení, veřejné výdaje
V posledních pěti letech posílila elektronizace daňové správy. Stalo se tak zejména zavede-

ním kontrolního hlášení, elektronické evidence tržeb a posílením důrazu na elektronickou 

komunikaci daňových subjektů s finanční správou. Razantní postupy daňové správy v ob-

lasti DPH (časté využívání zajišťovacích příkazů), k nimž docházelo zejména v letech 2013 

až 2015, se pod tlakem soudní judikatury i podnikatelské veřejnosti zmírnily.

Od roku 2018 platí strop 65 let pro nárůst věku odchodu do důchodu pro muže i ženy. 

Jiné změny důchodového systému provedeny nebyly a v posledních letech se vedly toliko 

omezené expertní diskuse, třebaže panuje obecná shoda, že za stávajících pravidel není dů-

chodový systém dlouhodobě finančně udržitelný. Změkčení pravidel výplaty nemocenské 

vedlo k nárůstu nemocnosti zaměstnanců a s tím spojenému nárůstu výdajů firem.

Dlouhodobě varovný je stav veřejných financí. Rozpočty byly v posledních několika le-

tech i za podmínek ekonomického růstu koncipovány jako schodkové. Podíl veřejného dluhu 

na HDP sice klesl ze zhruba 40 % v roce 2014 na zhruba 30 % v roce 2018, důvodem však byl 
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masivní hospodářský růst, a ne omezení veřejných výdajů. Nárůst počtu zaměstnanců ve-

řejného sektoru v posledních letech zesílil. Zatímco v období kolem hospodářské krize počet 

státních zaměstnanců klesal, od roku 2014 vytrvale roste a s ním i výdaje na platy. Národní 

rozpočtová rada varuje před nedostatečně zodpovědným rozpočtovým plánováním.

Elektronizace
V poslední době vznikl pod souhrnným označením Digitální Česko systematický plán, jak 

po letech stagnace pokročit vpřed. K jeho naplnění získal vládní zmocněnec pro informační 

technologie a digitalizaci pro rok 2019 téměř 0,5 miliardy korun. V rámci uskutečňování to-

hoto plánu začaly mj. práce na vytvoření cloudu eGovernment, který bude mít státní část – 

v té budou umístěny nejcitlivější informace – a komerční část pro ostatní agendu. Parlament 

již projednává návrh zákona o právu na digitální službu.

V legislativním procesu je i zavedení autentifikace pro elektronické služby státu po-

mocí internetového bankovnictví. To by zpřístupnilo služby eGovernmentu široké veřejnosti 

užívající tento typ bankovních služeb. Ve zdravotnictví byla zavedena aplikace eRecept a dal-

ší záměry se připravují. Spuštění aplikace eNeschopenka v gesci MPSV se naopak zpožďuje.

Slabinou rozvoje eGovernmentu je vysoká míra decentralizace. Jednotlivé projekty 

jsou do určité míry koordinovány vládním zmocněncem, nicméně centrální autorita, na-

příklad obdoba britské Government Digital Service, pravděpodobně nevznikne. Neposilují 

se ani interní ICT týmy veřejných institucí. Děje se tak zejména proto, že se veřejné výda-

je na ICT vynakládají převážně formou investic, avšak jen omezeně v podobě dostatečně 

konkurenceschopných platů interních ICT specialistů. Postavení externích dodavatelů di-

gitálních služeb je ve veřejné sféře i nadále příliš silné, veřejné instituce jsou na nich vysoce 

závislé a dokážou jen omezeně navrhovat, budovat a udržovat IT systémy svými vlastními 

zaměstnanci. Neefektivní využití prostředků na informační technologie ve veřejné sféře 

kritizoval i NKÚ. Málo se využívá i spolupráce veřejné sféry se startupy v oblasti ICT.

Energetika, ekologie a klimatická změna
Přizpůsobení se klimatické změně (hospodaření vodou, ochrana půd před degradací, změna 

druhové skladby lesů, ochlazování tepelných ostrovů ve městech aj.) se postupně stává reali-

tou, avšak široký veřejný zájem o toto téma se projevil teprve v posledním roce. Ani po letech 

diskusí není ustálena energetická a s tím spojená dopravní strategie. Rovněž je stále nejasné, 

zda v budoucnu stavět nové jaderné bloky, anebo stárnoucí zdroje nahradit jiným způsobem. 

Elektromobilita je teprve na samém počátku případného většího rozvoje. Obecně zdrženli-

vý vztah veřejné moci k radikálním změnám v oblasti energetiky však lze za dnešních vel-

mi nejasných poměrů na evropském energetickém trhu považovat za spíše prozíravý postup.
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