
Doba post-faktická
Nová vláda Petra Fialy byla jmenována 17. prosince1 a měsíc nato požádala Poslaneckou sněmovnu
o důvěru. Pětikoalice, z níž vláda vzešla měla ve sněmovně pohodlnou většinu (108 hlasů), takže 
šlo vlastně o formalitu – výsledek byl předem jasný. Opozice ale chtěla ukázat svou sílu, a tak se 
diskuse ve sněmovně protáhla na 22 hodin. Pak už zřejmě došli k názoru, že to dál nemá cenu.

Chvílemi jsem debatu poslouchal, ale nedalo se to vydržet; poslanci se předváděli, (před svým 
chlebodárcem) ale moc inteligence neukázali. Národ aspoň mohl vidět, koho si volí. Kdo se 
propůjčí takovémuto divadlu, ten si naši důvěru nezaslouží.

Nová vláda si dala za úkol, že sníží schodek státního rozpočtu na tento rok o 80 miliard a přitom 
nezvýší daně2. Brzy však ministři narazili na to, že to není možné – vysoké mandatorní výdaje na 
školství, policii, armádu důchody nelze bez daňové reformy pokrýt. Vláda udělala první 
nepopulární krok: zmrazila na 2 roky platy státním zaměstnancům. Mělo to demonstrovat solidalitu 
politiků s běžnými občany. Narazilo to však na protest Soudcovské unie. Soudci hrozí žalobami – je
to prý na hraně ústavnosti.

Vláda také pozastavila schválení nového stavebního zákona, který se dlouhou dobu připravoval. 
Měl zjednodušit a zkrátit schvalování nových projektů, které je dnes enormně dlouhé (až 13 let) a 
brzdí výstavbu. Stavební řízení by se mělo soustředit do jedné centrální kanceláře, Vyvolalo to však 
vlnu kritiky; dosavadní stavební úřady by ztratily kontrolu na místními projekty.

Nedávno vystoupil Andrej Babiš na veřejnosti se svou stínovou vládou. Ve svém projevu se 
pochlubil výsledky své vlády a rozmetal na kusy první kroky svých nástupců. Podle něho se nachází
Česká republika v nejlepší ekonomické situaci, jakou kdy zažila, a negativní jevy – zdražování 
energie, bytů a celkovou inflaci – připsal na konto Zeleného údělu a Evropské unie.

Není jasné, jak bude jednání Poslanecké sněmovny vypadat; kdyby poslanci za ANO jen „žvanili“, 
musela by vláda parlament obejít a vládnout prostřednictvím předsedů koaličních stran jako 
„pětka“3. Snad se najde mezi poslanci za ANO dost rozumných lidí, kteří nebudou jen poslušně 
plnit pokyny svého vůdce a budou spolupracovat Fialovou vládou, která se snaží vyvést zemi z 
krize. Vláda by měla provést hloubkovou analýzu svých agend a stanovit priority. Dle mého názoru 
je neprve třeba provést revizi legislativy, která je zaplevelena různými přílepky a doplňky. Zákony 
musí být stručné a srozumitelné, tak aby se nemusely neustále novelizovat. Kvalitní zákony jsou 
základem pro správné rozhodování soudů.

V Davli, 24.1.2022

                                      Jan Matys 

1 Po presidentově zotavení
2 Babišova vláda daně snížila, aby „rozhýbala“ ekonomiku. Efekt se však nedostavil a přispělo to k růstu inflace
3 Něco takového se dělo za první republiky


