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PLNÍ VLÁDA SVÉ PROGRAMOVÉ CÍLE?  

PODLE MÍNĚNÍ VĚTŠINY LIDÍ SE JÍ TO PŘÍLIŠ NEDAŘÍ. 
 

Podle většiny veřejnosti koaliční vláda nenaplňuje své programové prohlášení ve smyslu 

vlády rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a vlády boje proti korupci. Snahu 

odpovědně hospodařit uznává třetina lidí, další dva programové cíle pětina. Přesto je 

toto hodnocení lepší než před rokem. Ve zbytku volebního období by se podle mínění 

poloviny lidí měla vláda soustředit na odpovědné hospodaření se státními penězi, třetina 

by dala přednost boji s korupcí a pětina posílení právního státu. 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 

obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. dubna 2013. 

Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 

respondentů. 

Vláda Petra Nečase se ve svém programovém prohlášení označila za vládu rozpočtové 

odpovědnosti, vládu práva a vládu boje proti korupci. Podle aktuálního průzkumu třetina 

občanů Nečasovu vládu považuje za vládu rozpočtové odpovědnosti a asi pětina souhlasí 

s tím, že jde o vládu práva a o vládu boje proti korupci.  

 

„Současná vláda se ve svém programovém prohlášení označila  

za vládu rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a boje proti korupci.  

Je po více než dvou a půl letech své činnosti podle Vás současná koaliční vláda:“ 

(bez odpovědí „nevím“) 
 

 
 

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let 

 

Bilance Nečasovy vlády po bezmála třech letech činnosti je v tomto pohledu nevalná, ale 

v porovnání s výsledky průzkumu v dubnu 2012 jde ve všech třech parametrech o zlepšení, 

zhruba na úroveň dat z roku 2011. 
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„Současná vláda se ve svém programovém prohlášení označila  

za vládu rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a boje proti korupci.  

Je po více než půl roce/roce a půl/ dvou a půl letech své činnosti podle Vás současná koaliční 

vláda:“ 

(% kladných odpovědí, bez odpovědí „nevím“) 

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 4/2012, 4/2013 

Podíváme-li se na vládu z hlediska jejích programových označení souhrnně, můžeme 

konstatovat, že  

 10 % občanů ji považuje jak za vládu rozpočtové odpovědnosti, tak zároveň za vládu 

práva i vládu boje proti korupci,  

 10 % jí přiznává dvě z uvedených přízvisek,  

 23 % si s ní spojuje jen jedno označení,  

 57 % občanů si myslí, že vládě nepřísluší ani jedno z uvedených označení. 

Naplňování programového prohlášení vlády v podobě vlády rozpočtové odpovědnosti, vlády 

práva a vlády boje proti korupci vidí v práci Nečasovy vlády častěji lidé s vysokoškolským 

vzděláním a lidé lépe finančně a materiálně zajištění.  

Hodnocení koaliční vlády je odlišné mezi stoupenci různých politických stran. Nejpříznivěji 

hodnotí naplňování tří základních programových cílů vlády stoupenci ODS – dvě třetiny 

z nich soudí, že vláda je vládou rozpočtové odpovědnosti a rovněž vládou práva, a více než 

polovina z nich přisuzuje vládě i označení „vláda boje proti korupci“. Příznivci TOP 09 jsou 

v hodnocení vlády zdrženlivější, jak v otázkách práva, tak tažení proti korupci. Není 

překvapením, že příznivci levicové opozice jsou v naprosté většině proti tomu, že vláda ve 

třech sledovaných cílech plní sliby a program. Zajímavý je pohled nerozhodnutých voličů, 

kteří  jasně nesouhlasí s tím, že Nečasův tým je vládou boje proti korupci a vládou práva, ale 

třetina z nich uznává, že tato vláda je vládou rozpočtové odpovědnosti. 



 3 

 

 

„…Je po více než dvou a půl letech své činnosti podle Vás současná koaliční vláda:“ 

Podle stranických preferencí (podíl odpovědí „určitě ano“+“spíše ano“ v %) 

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let 

 

Na jakou oblast by se měla vláda Petra Nečase soustředit ve zbytku svého volebního období? 

Polovina lidí si myslí, že by měla především dbát na hospodárné využívání státních 

prostředků, asi třetina na boj proti korupci a pětina na dodržování práva a legislativu. 

 

„Na kterou oblast svého programového prohlášení by se podle Vás měla současná vláda po 

zbytek svého funkčního období soustředit především?“ 

 
 

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let 
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Názory na to, kam hlavně by měla vláda napřít síly, se příliš neliší u stoupenců nejsilnějších 

strana a ani u početné skupiny nerozhodnutých voličů. Trochu jiný názor mají jen příznivci 

ODS – ti by se zaměřili stejně jako ostatní především na dobré hospodaření se státními 

prostředky, ale před bojem s korupcí dávají přednost posílení právního státu. 

  

„Na kterou oblast svého programového prohlášení by se podle Vás měla současná vláda po 

zbytek svého funkčního období soustředit především?“ 

 (podle stranických preferencí, v %) 

ODS TOP 09 ČSSD KSČM Nerozhodnutí

na boj proti korupci
na legislativu a dodržování práva v naší zemi
na odpovědné hospodaření se státními prostředky

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let 

 

 


