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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje zmapování novely zákona týkající se zavedení slev na jízdném 

pro studenty a seniory se zaměřením na čtvrtou fází politického cyklu – implementaci. 

Hlavní cíl této práce vychází z teoretického konceptu Teorie tří proudů a kladl si za cíl 

identifikovat klíčové důvody, kterými navrhovatelé zdůvodňovali přijetí uzákonění slev ve 

veřejné dopravě. Hlavní výzkumné otázky se zaměřily na okno příležitostí, strategie, které 

byly využívány ze stran navrhovatelů k získání podpory, konkrétní důvody ke schválení 

této novely a na její finanční proveditelnost. Hlavní cíl byl doplněn podcílem, který byl 

zaměřen na porovnání politického a mediální diskurzu za pomocí mediální analýzy. Práce 

je rozdělena na tři stěžejní části – první z nich popisuje charakter Teorie tří proudů a 

přibližuje také strategie, které jsou aktéry využívány k tomu, aby pro svůj návrh získali 

podporu. Druhá část je zaměřena na metodologii – uvádí stanovené cíle, podcíle, 

výzkumné otázky a způsob analýzy dat.  Třetí část obsahuje výzkum, který je rozdělen po 

jednotlivých proudech teorie, jimiž jsou proud problémů, proud politiky a proud veřejných 

politik. Povinnost poskytování slev z jízdného u veřejné dopravy je dopravcům uložena na 

základě výměry Ministerstva financí č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží 

s regulovanými cenami. Toto je uvedeno ve znění výměry Ministerstva financí č. 02/2018, 

které Ministerstvo financí vydává podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách 

[Ministerstvo dopravy ČR, Přepravní a tarifní věstník, online]. Dne 29.6.2018 byla vydána 

novela metodického pokynu pod č.j. 16/2018-410-TAR/1, která upravuje parametry pro 

poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory a zahrnuje zde 

zavedení 75% slev pro zmíněné cílové skupiny obyvatel ČR. Datum účinnosti bylo finálně 

stanoveno od 1.9.2018. [Ibid.] 

 

  



 

 
 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the mapping of the amendment to the law concerning the 

introduction of fare discounts for students and seniors with a focus on the fourth phase of 

the political cycle - implementation. The main goal of this work is based on the theoretical 

concept of the Multiple Stream Framework and aimed to identify the key reasons why the 

petitioners justified the adoption of the enactment of discounts in public transport. The 

main research questions focused on the opportunity window, the strategies used by the 

proposers to obtain support, the specific reasons for approving this amendment and its 

financial feasibility. The main goal was supplemented by a sub-goal, which was focused 

on the comparison of political and media discourse with the help of media analysis. The 

work is divided into three main parts - the first of them describes the nature of the Multiple 

Stream Framework and also describes the strategies that are used by actors to gain support 

for their proposal. The second part is focused on the methodology - it lists the set goals, 

sub-objectives, research questions and the method of data analysis. The third part contains 

research, which is divided into individual streams of theory, which are the stream of 

problems, the stream of politics and the stream of public policies. The obligation to provide 

discounts on public transport fares is imposed on carriers on the basis of the Ministry of 

Finance Decree No. 01/2018, which issues a list of goods with regulated prices. This is 

stated in the wording of the Decree of the Ministry of Finance No. 02/2018, which is 

issued by the Ministry of Finance pursuant to Section 10 of Act No. 526/1990 Coll., On 

Prices [Ministry of Transport of the Czech Republic, Transport and Tariff Bulletin, online]. 

On 29 June 2018, an amendment to the methodological instruction was issued under file 

no. 16 / 2018-410-TAR / 1, which regulates the parameters for providing discounted fares 

for children, youth, students and seniors and includes the introduction of 75% discounts for 

the mentioned target groups of the Czech population. The effective date was finally set 

from September 1, 2018. [Ibid.] 
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Úvod 

V mé diplomové práci jsem se rozhodla blíže prozkoumat novelu zákona týkající se 

zavedení 75% slevy na jízdném pro studenty a seniory. Téma mě doprovázelo celým mým 

magisterským studiem a zabývala jsem se jím i při psaní dílčích seminárních prací – 

evaluovala jsem náklady a cíle novely v předmětu Evaluace veřejných politik a programů a 

zabývala jsem se mnou zvolenou Teorií tří proudů v předmětu Proces tvorby politik. 

Všechny tyto poznatky jsem využila ve své diplomové práci a velmi mi pomohly k lepší 

analýze stanovených cílů a výzkumných otázek. 

 

Jelikož se mě zavedení slev, jakožto cílové skupiny, od jeho počátku týkalo, rozhodla jsem 

se z osobního zájmu a zvědavosti dozvědět se více o jejich nastavení, rozhodování o přijetí 

a implementaci. Novela zákona se neřídila žádným expertním rozhodnutím a nebyla k jeho 

potřebnosti zveřejněna žádná odborná studie či analýza. Právě z tohoto důvodu mě 

zajímalo, proč byla schválena a implementována v daném znění. Toto by se dalo zjistit při 

bližším zkoumáním prvních fází politického cyklu jimiž jsou tvorba politiky a 

rozhodování. Od tohoto původního záměru bylo během rešerše prvních dat upuštěno, 

jelikož tyto fáze byly značně skryty a jejich průběh byl nejasný. Schvalování novely 

zákona probíhalo v neveřejném režimu a nebylo tedy možné zjistit, jak se politici 

vyjadřovali v Poslanecké sněmovně.  První podnět ke zkoumání byl zaměřit se na 

rozhovory s klíčovými politiky a zjistit, jak fáze tvorby a rozhodování probíhala. Bohužel 

jsem byla nucena se od tohoto záměru odchýlit a zaměřit se na fázi implementace (více 

uvedeno v kapitole Diskuze).  

 

Tato diplomová práce se za pomoci Teorie tří proudů snaží zmapovat implementaci novely 

zákona týkající se slev. Zaměřila jsem se na sekundární data, která pocházejí z rozhovorů 

s politiky, tiskových konferencí, interpelací a výročních zpráv ministerstev. Tato data jsem 

analyzovala za pomoci tematické analýzy. Nedílnou součástí práce se stala také mediální 

analýza, která se zaměřila na nejčtenější média v ČR. Analýza mediálních obsahů si kladla 

za cíl identifikovat klíčové aspekty v proudu problémů a podívat se, zda byla nedostupnost 

veřejné dopravy pro nízkopříjmové skupiny shledána jako problém. Zaměření práce jsem 

rozšířila o fázi implementace z toho důvodu, že k poslední modifikaci novely zákona došlo 
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až v lednu roku 2020 (zastropování maximální výše slevy). Fáze implementace tedy 

probíhala od roku 2018 až do konce roku 2019.  
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Výzkumný problém a jeho vymezení 

Dne 27. března 2018 vláda schválila návrh tehdejšího ministra dopravy Dana Ťoka týkající 

se zavedení 75% slev pro žáky, studenty a seniory starší 65 let. Návrh měl původně nabýt 

účinnosti dne 10. června 2018, tento termín byl však odložen a začal platit od 1. září 2018. 

[Vláda České republiky, online] Zdůvodnění, proč byl termín posunut na září, zaznělo na 

tiskové konferenci dne 23.4.2018, která se konala po jednání vlády. Premiér Andrej Babiš 

a Dan Ťok zde mluvili o nepřipravenosti krajů, které do poslední chvíle čekaly na vydání 

cenového rozhodnutí, na jehož základě začnou upravovat své systémy [Vláda České 

republiky, Tisková konference 23.4.2018]. 

 

Návrh byl předložen na základě programových priorit hnutí ANO, které má nejsilnější 

postavení ve vládě. ANO, v čele s premiérem Andrejem Babišem, se ve svém 

programovém prohlášení původně zavázalo ke 100% slevám pro tyto cílové skupiny platné 

pouze pro železniční dopravu. Vzhledem k možným dopadům (narušení síťovosti a 

provázanosti veřejné dopravy jako celku) nakonec ministr dopravy za ANO svůj návrh 

upravil. Dle vlády zabrání tento nový model možnému zneužívání bezplatné přepravy. 

Komplexně je také více dostupnější a výhodnější pro obě strany – jak pro uživatele, tak pro 

poskytovatele, a to hlavně z toho důvodu, že sleva nebude poskytována pouze na jeden 

druh dopravy. [Ibid.] 

 

Snížení těchto nákladů vláda kompenzuje dopravcům z ušetřených peněz, které poskytla 

ministryně financí Alena Schillerová. Jde celkem o 3,4 miliardy z úspor, které byly 

ušetřeny ze státního rozpočtu za rok 2017 od všech resortů vlády. Celková výše nákladů 

však po zavedení těchto slev vzrostla z 240 milionů na necelých 6 miliard ročně. Zbytek 

prostředků bylo tedy nutno vzít z rezerv státního rozpočtu. Alena Schillerová dostala za 

úkol zajistit nutné finance pro toto opatření i v dalších letech. [Ibid.] 

 

Analýza společnosti Deloitte však uvádí začínající zpomalení ekonomiky již od začátku 

roku 2018, tedy ještě v době před uzákoněním těchto slev. Výsledkem navyšování výdajů 

vlády se dle společnosti očekává pokles přebytku vládního sektoru v roce 2019 na 0,8 % 

HDP. Reálný růst HDP se podle společnosti v roce 2019 zpomalí z 2,9 % na 2,2 % – 

„Pokles přebytku přináší pozitivní fiskální impuls v době, kdy ho ekonomika nepotřebuje, 
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neboť se pohybuje nad svým potenciálem a některé trhy vykazují známky přehřívání. 

Fiskální politika se tak opět chová procyklicky a místo, aby zmírňovala kolísání 

ekonomiky, tak jej naopak prohlubuje.“ [Deloitte, Výhled české ekonomiky na rok 2019, 

online] 

 

Vzhledem k nutnosti nynější vlády a potažmo všech ministerstev, hledat úspory ve svých 

resortech na potřebné zákony týkající se hlavně posilování výdajů v sociální politice, bylo 

zavedení slev velmi široce diskutovaným tématem. Zvyšující se výdaje, které vláda plánuje 

na další roky, jako například navýšení rodičovského příspěvku nebo navýšení důchodů, se 

značně promítnou do státního rozpočtu. Ten byl pro rok 2019 naplánován se schodkem 40 

miliard korun i přes celkový ekonomický růst 3,1 % za rok 2018 [Ministerstvo financí ČR, 

státní rozpočet na rok 2019, online]. Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2019 

byl nakonec lepší, než se původně očekávalo a deficit tak činil 28,5 miliardy korun 

[Ministerstvo financí ČR, výsledek hospodaření státního rozpočtu za rok 2019, online]. 

 

Pro rok 2020 byl deficit státního rozpočtu původně naplánován na 40 miliard korun 

[Ministerstvo financí ČR, státní rozpočet na rok 2020], nicméně kvůli tíživé situaci 

ohledně koronaviru vláda schválila novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020 

s deficitem 500 miliard korun [Ministerstvo financí ČR, Novela zákona o státním rozpočtu 

na rok 2020, online]. 

 

Celkově v roce 2019 vyšly výdaje na slevy celkem na 5,78 miliard korun.  

Dosud nejvíce stát dopravcům vyplatil loni v září, kdy kompenzace za slevy vyšly na 

rekordních 578 milionů korun. Bylo to o 115 milionů více než za září 2018, které však bylo 

prvním měsícem fungování systému. Meziroční účet za slevy navíc rostl i v říjnu a 

naposledy v prosinci. Nejméně zatím slevy stály loni v  červenci, kdy dopravci vyfakturovali 

394 milionů korun. [ČT24, V roce 2019 stály slevy v dopravě 5,78 miliardy korun, náklady 

rostou, online]. Více o výdajích za první rok fungování slev je uvedeno v kapitole 3.4. 

 

V roce 2020, tedy v průběhu druhého roku fungování, se objem vyplácených peněz 

dopravcům stále zvyšoval. Ještě v únoru 2020 Ministerstvo dopravy připouštělo, že by 

v tomto roce nemuselo stačit ani zmíněných 6 miliard korun. Pro to, jaká bude celková 

částka na konci roku 2020 jsou důležité dva faktory – ceny jízdenek a počet cestujících 
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[ČT24, Události 23.2.2020, online]. Vzhledem k omezení volného pohybu osob na území 

ČR, ve vztahu k vládním opatřením týkajících se zpomalení šíření koronaviru, klesl počet 

cestujících veřejnou dopravou. Lze tedy očekávat, že zmíněných 6 miliard korun bude na 

účty dopravců stačit. Celkem stát kvůli koronaviru ušetřil 1,5 miliardy korun, a to za první 

měsíce vládních opatřeních, které přišly na jaře roku 2020. [ČT24, Stát ušetřil na slevách 

na jízdném, online] Účet od dopravců lze letos očekávat nižší i z důvodu zastropování 

maximální výše ceny jízdenky, které platí od 1.1. 2020 (více v kapitole 3.4). Deficit 

státního rozpočtu je pro rok 2021 naplánován na 320 miliard korun.  

 

Vzhledem k výše zmíněným prognózám a apelu vlády na svá ministerstva v otázce hledání 

úspor, považuji toto téma za velmi aktuální. Vypracováním této diplomové práce si kladu 

za cíl zjistit, za jakých podmínek a okolností bylo toto opatření vládou schváleno. Hlavně 

z toho důvodu, že výhledově se má ekonomika zpomalovat a vláda se tak snaží hledat spíše 

úsporná opatření.  

 

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) požaduje po jednotlivých ministrech 

alespoň desetiprocentní úspory, které se týkají provozních výdajů jednotlivých 

ministerstev. O zrušení slev však ve vládě nebyla zmínka. 

 

 

[Graf 1: Kompenzace za slevy na jízdném, zdroj: Ministerstvo dopravy, vlastní úprava] 
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1 Teorie tří proudů  

Hlavní teorií v mé práci je Teorie tří proudů (Multiple Stream Framework, dále také jako 

MSF), která zkoumá proces tvorby politiky z pohledu aktérů veřejných politik. MSF je 

politická teorie, který byla uvedena Johnem Kingdonem v roce 1984 a je z velké části 

inspirována modelem odpadkového koše, který popsali autoři Cohen, Marche a Olsen 

v roce 1972. MSF nabízí pohled na různé aspekty, které vysvětlují proces utváření veřejné 

politiky. Skládá se ze tří proudů, jimiž jsou: proud problémů (problem stream), proud 

politiky (politics stream) a proud veřejných politik (policy stream) s nimiž se pojí 

následující otázky – „co se děje?“, „co s tím můžeme udělat?“, „pro co můžeme získat 

podporu?“. Zodpovězení těchto otázek identifikuje daný problém a jeho možné řešení. 

[Colebatch 2005: 16] 

 

Onen zmíněný odpadkový koš je podle autorů naplňován a vyprazdňován bez zjevného 

smyslu a racionality. Tento model popisuje realitu rozhodování v tzv. organizované 

anarchii, čímž autoři označují organizace, které jsou charakteristické problematickými 

preferencemi nebo nejasnou technologií. Pojem koš, či popelnice, symbolizuje situaci, při 

které dochází k rozhodování (například schůze, kde dochází k politickým rozhodnutím). 

Tento „koš“ je účastníky schůze chaoticky naplňován různými problémy a možnými 

řešeními, a to bez zjevného uspořádání a řádu. [Kingdon 2003: 85-86] 

 

Model odpadkového koše charakterizuje celkem tři nezávislé proudy (zde podobnost 

s MSF) jimiž jsou problémy, řešení a osoby, které mají rozhodovací pravomoc. Tyto 

proudy jsou stejně jako u MSF nezávislé a od sebe navzájem odpojené. Proudy se setkají 

pouze v případě, že se na scéně objeví čtvrtý proud příležitostí. Tento čtvrtý proud je podle 

autorů označován jako pomyslný koš, který dokáže pojmout všechny proudy. [Ibid.] 

 

Výsledkem je „směs odpadu (první tři proudy)“ v jednom koši (čtvrtý proud). Jinak 

řečeno, jde tedy o pomyslný koš, kam rozhodovatelé odhazují problémy a možná řešení 

nezávisle na sobě a na tom, jakou formu budou mít výstupy. Výstupy závisejí také na 

směsi, která se v koši nachází a na tom, jak jsou jednotlivé proudy propojeny. [Ibid.]  
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Teorie tří proudů se v průběhu několika let stala častým nástrojem k analýze veřejně-

politického procesu. Děje se tak hlavně z důvodu toho, že realita ve společnosti se stává 

stále více nejednoznačná. MSF se tak stala vhodným nástrojem pro analýzu, jelikož mezi 

základní předpoklady této teorie patří již zmíněná nejednoznačnost veřejně politického 

procesu, v konkrétním případě veřejné politiky, problematičnost politických preferencí, 

nejasná technologie a nezávislost proudu [Sabatier, Weible, 2014: 18].  

 

Dalším důvodem k častému využívání této teorie je fakt, že každý systém (ať prezidentský 

nebo parlamentní) zahrnuje stejné tři pilíře, které jsou stejně důležité proto, aby na  mě 

mohla být MSF aplikována. Prvními pilíři jsou nejistota a nejednoznačnost, kdy 

nejednoznačnost v tomto případě znamená, že různé způsoby řešení jsou aktéry aplikovány 

na různé problémy. Nejistota je charakterizována jako nedostatečné množství relevantních 

informací, kterými disponují rozhodovatelé. [Cairney, Zahariadis 2016: 2] Třetím pilířem 

je čas, který zde hraje velmi podstatnou roli. Rozhodovatelé dbají na dobré načasování a 

efektivní využití času. Vzhledem k tomu se ale méně soustředí na řízení úkolů a tím pádem 

se složitá a palčivá témata pro ně stávají stále více složitějšími. Namísto toho mnohdy řeší 

spíše méně důležité problémy, kterými jsou zahlceni. [Novotný 2012: 33] Zde přichází 

prostor pro politickou manipulaci ze strany promotérů určitých politik, kteří je využívají 

k tomu, aby svá řešení protlačili do politické agendy. [Cairney, Zahariadis 2016: 9] 

 

Nikolas Zahariadis, který se zaměřil na bližší specifikaci celého procesu formování veřejné 

politiky, ji vysvětlil na příkladu fungování parlamentních demokracií v Evropě [Zahariadis 

1999, 2003 a 2007]. Problémy, od globálního oteplování a jaderné energie k migraci a 

obchodním dohodám, byly stále spornější a ani odborníci se nedokázali zásadním 

způsobem shodnout. Nejednoznačnost se stále více stává skutečností politického života. 

Totéž lze říci o tom, co MSF charakterizuje jako politický proud. Zejména v parlamentních 

systémech západní Evropy se věci staly mnohem méně jasné, s více roztříštěnými 

stranickými systémy, s klesajícím významem stranických ideologií a s rostoucí 

proměnlivostí hlasovacího chování. [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 17-18] 

 

MSF neguje existenci racionálního řešení daného problému a naproti tomu předpokládá, že 

kvůli nejednoznačnosti existuje řada řešení daného problému. Nejednoznačnost se týká 

„stavu mnoha způsobů přemýšlení o stejných okolnostech nebo jevech“ [Herweg, 
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Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 18]. Na rozdíl od nejistoty, která může být zmírněna 

shromažďováním více informací, více informací však nezmírňuje dvojznačnost. Například 

více informací nám může říct, jak se šíří AIDS, ale neřekne nám, zda je AIDS zdravotním, 

vzdělávacím, politickým nebo morálním problémem. Proto často nevíme, co je problém, 

protože definice problému je neurčitá a posunuje se. V zásadě je možné za stejných 

okolností najít mnoho řešení. [Ibid.] 

1.1 Proud problémů 

Tento proud se zaměřuje na konkrétní obsahy a definice identifikovaných problémů, které 

jsou předkládány tvůrcům veřejných politik. Zahrnuje také dostupná data o daných 

problémech, události, které jsou s nimi spojeny a hodnocení výstupů existujících politik a 

programů. [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 21] 

 

Podle tvůrců politik, politika vždy reaguje na nějaký problém. Je však nutno si definovat, 

co je to problém. Podle MSF jsou problémy podmínkami, které se liší od ideálních stavů 

podle zákonodárců nebo občanů (protože ideály a reality lidí se výrazně liší), a jsou 

považovány za veřejné v tom smyslu, že je k jejich vyřešení nutno vládních kroků. [Ibid.]  

 

Ideální stav, který se zamlouvá občanům nebo zákonodárcům, je jimi vyhledáván také 

například u jiných států – dochází k porovnávání jejich situace s momentální situací 

v jiném státu. Ke zvýraznění problému může také přispět změna kontextu. Velmi důležité 

je si problém definovat, jelikož jeho správné definování ovlivňuje to, jakou podobu bude 

mít jeho řešení [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 22]. V tomto kontextu správného 

řešení hovoří také Kingdon, který je nazývá jako „alternativy pro vládní akce“, což v praxi 

znamená zvažování různých možností řešení. Důležité je zde i to, aby bylo vybráno právě 

to řešení, které bude pro stát a potažmo jeho zástupce nejvýhodnější [Kingdon 2014: 4]. 

 

Problém může také každý spatřovat v něčem jiném, záleží tedy i na struktuře vlády – 

například debaty ohledně úrovně dávek v nezaměstnanosti. Z pohledu sociální politiky 

může být jejich výše relevantním problémem a řeší se, zda jsou dávky dostatečně vysoké, 

aby poskytovaly příjemcům přijatelnou životní úroveň. Naproti tomu z pohledu 

hospodářské politiky by problém mohl spočívat v tom, že výhody jsou tak vysoké, že 
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příjemci nemají pobídky k hledání nového zaměstnání. [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 

2017: 21] 

 

Důležitá je ve vztahu k definování problému také evaluace již existujících programů, které 

mohou nasměrovat pozornost na konkrétní podmínky. Pokud je známo tvůrcům politik 

nebo veřejnosti, že program nedosahuje svých cílů, že náklady prudce stoupají nebo že 

došlo k nežádoucím vedlejším účinkům, mohlo by to být také orámováno jako problém. 

Rámování problému je velmi důležitým aspektem, jelikož způsob, jakým je problém 

definován, podstatně ovlivňuje řešení, která k němu mohou být připojena. To, zda je 

problému věnován pozornost tvůrců politik, také závisí na tom, o kterých dalších 

problémech se v současné době diskutuje. [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 22]  

1.2 Proud veřejných politik 

Skládá se z myšlenek aktérů, ale také například expertů, akademiků nebo úředníků. V 

proudu veřejných politik jsou generovány alternativy politik v tzv. komunitách politik. 

Politická komunita je volným spojením státních zaměstnanců, zájmových skupin, 

akademických pracovníků, výzkumných pracovníků a konzultantů (tzv. skrytí účastníci), 

kteří se zabývají vypracováním alternativ k politickým problémům v konkrétní oblasti 

politiky [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 22]. 

 

Drtivou většinu členů politické komunity tvoří odborníci na politiku, kteří obhajují a 

projednávají politické nápady. Pro celý tento proces je charakteristická argumentace a 

vazba mezi jednotlivými členy komunity, jelikož to, kde tvůrci politik hledají řešení závisí 

na stupni integrace politické komunity. [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 23] 

 

Pokud návrhy splňují určitá kritéria, je pravděpodobnější, že se stanou životaschopnými 

alternativami politiky. Kingdon (2011, 131–139) polemizoval o různých „kritériích pro 

přežití“: technická proveditelnost, přijatelnost hodnoty, veřejná shoda a finanční 

životaschopnost. Proud veřejných politik lze označit jako „připravený ke spojení“, ale to 

však pouze v tom případě, pokud existuje alespoň jedna schůdná alternativa politiky, která 

splňuje kritéria přežití. Pokud taková alternativa není k dispozici, vede nás MSF k 

očekávání, že propojení je nepravděpodobné. [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 24] 
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1.3 Proud politiky 

Poslední z proudů se zaměřuje na obecné volby a volené politiky (také politické strany či 

hnutí jako celek, zákonodárné moci, státní správa atd.). Dívá se na ně optikou veřejného 

mínění nebo kampaní. Může také podporovat administrativní nebo legislativní změny či 

omezovat přijetí daného problému. [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 24-25] 

 

Tvůrci politik se v tomto proudu setkávají s různými překážkami, které mohou zapříčinit 

změnu jejich záměrů [Cairney, Zahariadis 2016: 7]. V tomto proudu dochází k interakci 

mezi aktéry, kteří mezi sebou svádí boj o moc, který jim pomůže k posílení vlivu na 

nastolování agendy a také důležitou roli v celém rozhodovacím procesu [Novotný 2012: 

39]. 

 

Proud politiky obsahuje tři prvky, kterými jsou nálada ve společnosti, akce nátlakových 

skupin a jejich kampaně a personální výměna v administrativě nebo v zákonodárné moci. 

Posledním prvkem se rozumí změna složení vlády, která je zapříčiněna obměnou sil 

politických stran v parlamentu. [Novotný 2012: 40]  

 

Nově volení politici mohou mít jiné preference a jiné zájmy, je zde tedy větší šance ke 

změně agendy, kterou budou na poli vlády řešit. Zde přichází prostor pro promotéry 

politik, kteří zde vidí příležitost pro prosazení jejich preferované politiky. Změnu 

preferencí aktérů však může zapříčinit také změna obecné nálady ve společnosti. Mezi 

jedním z hlavních záměrů tvůrců politik je totiž také jejich snaha o znovuzvolení, prosazují 

tedy takovou agendu, která je pro jejich voliče důležitá a kde neshledávají konflikt 

s nátlakovými skupinami. [Cairney, Zahariadis 2016: 17] 

 

Pokud bychom chtěli určit v jaké fázi veřejně politického procesu se teorie MSF nejčastěji 

věnuje, tak bychom se zaměřili na fázi přijímání veřejně politických rozhodnutí. Je však 

nutno podotknout, že až za poslední dobu je teorie spjatá i s fází rozhodování. Její původní 

použití bylo především ve fázi nastolování agendy. Teorie tří proudů se snaží vysvětlit, 

proč tvůrci veřejných politik přijímají některé veřejné politiky, a naopak proč jiné ne. Jde 

tedy o vysvětlování vzorců přijetí rozhodnutí u konkrétních politik. [Ibid] 
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1.4 Okno příležitostí  

Jak bylo zmíněno výše, okno příležitostí je primárním zájmem pro nositele veřejných 

politik (definice uvedena v kapitole 1.5), kteří se skrz propojení všech tří proudů snaží o 

změnu politiky. Pro další postup v tomto procesu je nutno nalézt tzv. okno příležitostí 

(opportunity window), kde participují zejména nositelé veřejných politik (policy 

entrepreneurs) a kteří se snaží o propojení těchto proudů, aby umožnili změnu dané 

veřejné politiky. [Colebatch 2005: 16] Otevírání okna příležitostí se děje ve dvou různých 

fázích politického cyklu. 

 

MSF se snaží o vysvětlení procesu přijetí rozhodnutí, které vzniklo úspěšným spojením 

zmíněných třech proudů, a to během otevření okna příležitostí. Důležité pro přijetí 

rozhodnutí je také typ onoho okna příležitostí, dále dovednosti, zdroje a strategie nositelů 

veřejných politik (policy entrepreneurs), kteří zde zaměřují svou pozornost a snaží se 

ovlivnit volbu. Okno příležitostí se může otevřít v jakémkoliv z výše zmíněných proudech. 

[Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 24-25] 

 

Poslední verze MSF však pracuje s dvěma typy oken příležitostí, což jsou agenda window 

a decision window: 

 

Agenda window  

Agenda windows se objevují spíše sporadicky a jsou pomíjivá (přinejmenším s ohledem na 

konkrétní návrh politiky). Mohou být buďto předvídatelná (například volby, rozpočty) 

nebo nepředvídatelná (například různé katastrofy – zde můžeme vidět souvislost s 

příchodem koronavirové krize, jakožto nepředvídatelné situace). [Herweg, Zahariadis, 

Zohlnhofer 2017: 26]. 

 

Agenda window se může otevřít ve dvou proudech – proud problémů nebo proud 

veřejných politik. U veřejně politického proudu se otevře, pokud daní aktéři v tomto 

proudu vstoupí do legislativního procesu. Nastupující aktéři se zajímají o nové myšlenky, a 

proto jsou otevřeni novým politickým návrhům. U proudu problémů se agenda window 

otevře v případě, že se zhorší situace ve společnosti, například pokud se dramaticky zvýší 

nezaměstnanost nebo schodek státního rozpočtu. Může se také jednat o situace spojené s 
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přírodními katastrofami nebo jinými problémy – jako například nynější epidemiologická 

krize spojená s novým typem koronaviru. [Ibid.] 

 

Decision window 

Decision window se otevře na základě spojení agendy, kdy výsledkem úspěšného spojení 

rozhodnutí je například přijetí návrhu zákona. Hlavní otázkou při spojování rozhodnutí je, 

jak vytvořit nezbytnou většinu pro přijetí návrhu, který již byl spojen se specifickým 

problémem při stanovování agendy. Klíčovými aktéry v tomto procesu jsou political 

entrepreneurs, tzn. ti, kteří zastávají volené vedoucí postavení a kteří aktivně podporují 

daný návrh. Snaží se získat většinovou podporu pro své projekty a vyjednat konkrétní 

podrobnosti této politiky. [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 31-32] 

1.5 Policy Entrepreneurs 

Policy Entrepreneurs neboli nositelé veřejných politik, jsou tzv. promotéři veřejných 

politik, kteří se snaží o změnu stávající politiky či o případné vnesení nového problému do 

politické agendy. Jejich hlavním cílem je prosazení konkrétního řešení problému. Tohoto 

se snaží dosáhnout na základě spojení všech tří výše zmíněných proudů MSF v rámci okna 

příležitostí. [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 28-29] 

 

Promotéři veřejných politik jsou klíčovými aktéry, kteří jsou charakterizováni svou snahou 

investovat své dostupné zdroje (například peníze, reputaci, čas atp.) do pozice od které v 

budoucnu očekávají určitý zisk, a to buď ve formě materiálního přínosu, účelového nebo 

solidárního. [Ibid] 

 

Jako promotéři jsou označování jak jednotlivci, tak i například hospodářské subjekty nebo 

jím může být také jakýkoliv politický aktér (tzn. úředník, poslanec, novinář, aj.) či zájmové 

nebo nátlakové skupiny ve společnosti. Jejich stěžejním charakteristickým rysem je snaha 

o protlačení svých vlastních zájmů či návrhů – tzv. pet projects (mohou být v rozporu s 

veřejně přijímaným zájmem) do proudu veřejných politik, kde se snaží o nalezení podpory 

napříč všemi členy dané komunity. Jakmile se tak stane, nastává další fáze, kdy hledají 

možné spojení se zbývajícími dvěma proudy a poté čekají na otevření okna příležitostí. 
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Jakmile se otevře, tak se promotéři snaží okamžitě získat podporu. [Herweg, Zahariadis, 

Zohlnhofer 2017: 29] 

 

Snaha o změnu veřejných politik a podněty mohou vzejít jak zevnitř vlády – od úředníků 

nebo politiků, tak také z venku od samotných občanů, neziskových organizací nebo 

akademiků. [Huitema, Meijerink 2010: 5] 

 

Jak bylo zmíněno výše, tak okna veřejných politik poskytují příležitosti ke spojení všech tří 

proudů, nicméně ke skutečné akci dochází na základě aktivity promotérů veřejných politik.  

Ti jsou ochotni investovat: „čas, energii, reputaci, peníze k tomu, že budou prosazovat 

určitou pozici kvůli předpokládanému budoucímu zisku ve formě materiálních, účelových 

či solidárních užitků“ [Kingdon v Novotný 2012: 45].  

 

Podle Teorie tří proudů jsou promotéři veřejných politik více než jen zastánci určitých 

řešení. Jejich úkolem je také zprostředkovávání moci, manipulace s problematickými 

preferencemi a nejasnými technologiemi. Pravděpodobnost jejich úspěchu tedy závisí také 

na jejich dovednostech (skills), které jsou uvažovány třemi veličinami: vztahem promotérů 

a tvůrců veřejných politik, zdroji, které využívají a manipulačními strategiemi. [Zahariadis 

2007: 74] 

 

Obecně se dá říci, že nejúspěšnějšími promotéry jsou ti, kteří mají možnost participovat 

v rozhodovací aréně – typicky tedy ti, kteří mají přístup k centrální moci a 

rozhodovatelům. Dalším klíčem k úspěchu promotérů jsou jejich zdroje a jejich objem, 

kterým promotéři disponují. Za zdroje promotérů jsou považovány finance, čas, dobrá 

pověst a energie. Typickým příkladem promotérů veřejných politik jsou lobbisté, kteří se 

snaží získat podporu pro prosazení jejich návrhu u politiků, kteří mají moc. Hojně 

využívají také manipulačních strategií, které jsou blíže popsány v kapitole 1.7. [Ibid.] 

Jelikož aktéři jsou aktivní uvnitř proudu politiky, tak jsou často označováni jako tzv. 

“insider” promotéři. [Herweg et al 2015: 446] 
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 Schéma 1: Schéma Teorie tří proudů, zdroj: Vilém Novotný 2012  

 

Upravený model MSF (2015) 

 

 

Schéma 2: Upravený model MSF, zdroj: Herweg et al., 2015: 44  



 

 
 

16 

1.6 Political Entrepreneurs 

Promotéři veřejných politik (policy entrepreneurs) se pro prosazení jejich vlastních zájmů 

musí snažit o spojení s dalšími důležitými aktéry, kteří dokáží tento zájem prosadit – ve 

většině případů jde o spojení s politiky. Politici jsou označováni jako political 

entrepreneurs. [Herweg 2017: 29] Political entrepreneur však nemusí být pouze politik. 

Určujícím faktorem je v tomto případě přístup do rozhodovací arény, kde dochází k 

formulaci veřejné politiky. Nejčastěji jsou to tedy právě politici, jelikož ti mají možnost 

participovat v této aréně.  

 

Political entrepreneurs vyvíjí svoji aktivitu zejména v proudu politiky, nikoliv v proudu 

veřejných politik, kde zase naopak figurují policy entrepreneurs (promotéři). 

„Politický proud zahrnuje volby a volené politiky a může skrze veřejné mínění, kampaně 

nebo administrativní a legislativní změny stimulovat nebo naopak omezovat uznání a 

řešení daného problému.” [Novotný, Nekola 2010: 67].  

 

Pro tento proud politiky je specifické, že zde převládá moc a vyjednávání. Děje se tak na 

základě potřeby v něm nalézt většinu pro různé politické návrhy (např. pet projects).  

[Herweg 2017: 24] 

1.7 Strategie political entrepreneurs 

Strategie, které jsou využívány Political Entrepreneurs jsou celkem tři a jsou jimi: balíček 

dohod, ústupky a manipulační strategie  [Zohlnhöfer 2015: 250]. Spočívají v odlišné 

prezentaci daného veřejně politického problému a jejich cílem je získat podporu pro 

definované řešení, které vychází od political entrepreneurs. [Novotný 2012: 46] 

 

Balíček dohod – využívá se k získání větší podpory pro konkrétní opatření. Pro 

spokojenost všech zainteresovaných stran se do návrhu zahrnují i další projekty, které 

umožní political entrepreneurs získání širší podpory. Jde tedy o spojení více projektů do 

jednoho balíčku, který bude mít na základě tohoto spojení větší podporu 

[Herweg et 2015: 446]. 
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Ústupky – v tomto případě jde o ústupek ze strany political entrepreneurs, kteří mohou na 

základě této strategie dosáhnout jejich cíle za cenu toho, že v určité situaci učiní změny 

v návrhu [Herweg et 2015: 445]. 

 

Manipulační strategie  je poslední ze tří strategií, která však může mít více podob. 

Political Entrepreneurs tyto různé podoby manipulací využívají k tomu, aby získali co 

největší podporu, která je nutná pro přijetí jejich návrhu pro změnu či přijetí veřejné 

politiky.  

 

Manipulace patří mezi nejdůležitější strategie, jelikož na jejich základě lze kontrolovat 

nejednoznačnost, která je pro MSF stěžejním faktorem. V případě této teorie jsou jako 

manipulace označovány: „systematické zkreslení, klamné vylíčení, nebo selektivní 

prezentace informace zručnými promotéry veřejných politik“ [Novotný 2012: 33]. 

 
1.7.1 Podoby manipulačních strategií 

Rámování 

Political entrepreneurs se v tomto případě orientují na charakteristiku zisků a ztrát, která 

jsou spojena s jejich konkrétním řešením daného problému. Tato manipulační strategie 

vychází z prospektové strategie a z předpokladu, že společnost vnímá rozdílně konkrétní 

ztráty a zisky, kdy lidé mnohem více vnímají ztráty než zisky. Konkrétně jde o to, že lidé 

spíše dají svou podporu tomu opatření, které se sice jeví jako více riskantní, ale je zde 

předpoklad pro zvrácení ztrát než pro to opatření, které může zapříčinit zisk. [Novotný 

2012: 47] 

Symboly 

Symboly se vyznačují tím, že v lidech dokáží vyvolat silné emoce nebo také evokovat 

určité sdělení. Mezi symboly můžeme zařadit například státní hymnu, vlajku či také 

například srp a kladivo, které mohou ve společnosti evokovat i negativní emoce. Tato 

manipulační strategie znovu vychází z prospektové teorie a prezentace symbolů, zde může 

být brána také z pohledu zisků a ztrát. [Novotný 2012: 48] 
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Hraní na city 

Tato manipulační strategie se zaměřuje na emoce a vychází z teorie vyzvedávání emocí. 

Jejím předpokladem je vliv nálady ve společnosti na chování samotné vlády. Pokud ve 

společnosti panuje negativní nálada ohledně určitého opatření, tak politici mohou 

přihlédnout k tomuto veřejnému mínění a podle toho orientovat své politické jednání -

„Negativní nálada ovlivňuje vyhodnocení dané situace tím, že zdůrazňuje negativní 

očekávání reakce jedněch na druhé.“[Novotný 2012: 48-49]. 

Salámová taktika 

Poslední z manipulačních strategií je nejvíce využívána politiky, kteří zastávají vysoké 

funkce v politice. Jelikož si jsou dobře vědomi, jak společnost reaguje na hrozbu ztráty u 

rozsáhlých záměrů změn (viz popis strategie rámování), tak se snaží proces rozhodování 

rozdělit do více fází, které společnosti předkládají postupně v jednotlivých krocích, aby tak 

zmírnili možnou negativní reakci. [Novotný 2012: 49] 
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2 Metodologie 

2.1 Cíle a výzkumné otázky 

Hlavní cíl práce 
Hlavní cíl mé práce vychází z teoretického konceptu MSF a je jím identifikovat klíčové 

důvody, kterými navrhovatelé zdůvodňovali přijetí uzákonění slev pro studenty a seniory.  

 

Hlavní výzkumné otázky  

1. V jakém proudu se otevřelo okno příležitostí?  

2. Jaké strategie byly použity ze stran navrhovatelů pro získání podpory?  

3. Jaké byly konkrétní důvody ke schválení novely zákona o slevách? 

4. Splnil návrh politiky tzv. „kritérium pro přežití“ v podobě finanční 

proveditelnosti?  

 

Podcíl práce  

Jako podcíl mé diplomové práce jsem si zvolila porovnání politického a mediálního 

diskurzu. Vzhledem k tomu, že toto téma nebylo příliš diskutováno mezi experty a jeho 

uzákonění nepředcházela žádná odborná analýza, je cílem této části práce zjistit, kde 

konkrétně a zda vůbec média a politici shledávali důvod k uzákonění slev pro studenty a 

seniory a jak byly slevy obecně přijaty.  

Výzkumné otázky vztahující se k podcíli práce 

1. Jak o této novele referovala média a politici? 

2. Změnil se politický a mediální diskurz v průběhu nastolování a zavádění 

agendy?  

2.2 Hypotézy 

Správně stanovené hypotézy jsou nezbytnou součástí každé deduktivní výzkumné 

strategie, a to zejména jejich přesná formulace. Slouží k testování sesbíraných empirických 

dat. [Veselý in Nekola, Geissler, Mouralová 2011: 50-51] 
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Hypotézy jsem čerpala z knihy Herwega, Zahariadise a Zohlnhofera 2017 [In: Weible, 

Sabatier 2017]. Vybrala jsem dvě podobně znějící hypotézy, avšak každá z nich se 

orientuje na jiný proud Teorie tří proudů, a to na proud veřejných politik a proud 

problémů. Obě tyto hypotézy se vztahují k jedné z mých hlavních výzkumných otázek a po 

jejich testování si určím, v jakém proudu se otevřelo okno příležitostí, které vedlo 

k uzákonění slev pro studenty a seniory. Třetí hypotéza je spíše obecnější a doplňuje 

předešlé dvě hypotézy. 

 

Hypotéza 1: 

„K otevření okna příležitostí v proudu politiky dochází, pokud dochází ke změně, alespoň v 

jedné z těchto oblastí: změna v zákonodárném sboru, zvolení nové vlády, kampaň 

zájmových skupin, nebo změna ve společenské náladě.“ 

 

Hypotéza 2: 

„K otevření okna příležitostí v proudu problémů dochází, pokud dochází ke změně, 

alespoň v jedné z těchto oblastí: změna v zákonodárném sboru, zvolení nové vlády, kampaň 

zájmových skupin, nebo změna ve společenské náladě.“ 

 

Hypotéza 3: 

„Návrhy veřejných politik, které jsou v souladu s obecnou ideologií vlády nebo většinou v 

zákonodárném sboru, mají větší šanci se dostat do agendy.“ 

[Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 30] 

2.3 Operacionalizace 

Vybrané hypotézy je nutno exaktně testovat, a proto je potřeba je v této části diplomové 

práce operacionalizovat, konkrétně tedy jejich abstraktní pojmy. Teorie tří proudů je 

mnohdy kritizována za svůj metaforický jazyk a nedostatečnou terminologii [Engler a 

Herweg 2017: 8].  Na základě této kritiky jsem se rozhodla následovat doporučení 

Carneyho a Jonese (2016), kteří doporučují, aby výzkumníci pracující s MSF co 

nejpřesněji definovali a operacionalizovali pojmy, se kterými ve své práci pracují. [Cairney 

a Jones 2016: 52].  
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Každou z hypotéz tedy rozeberu a vyberu si z ní ty pojmy, které z počátku nemusí být 

jasně definovány a o jejich přesnější definici se v této části práce pokusím. 

 

Operacionalizace Hypotézy 1 a Hypotézy 2: 

I. „k otevření okna příležitostí“ – okno příležitostí si definuji v kapitole 1.4 podle 

Herwega, Zahariadise a Zohlnhofer. Dalším významným autorem, který jej 

popisuje je Kingdon (1995) - okno příležitostí je pro zastánce daných řešení šance 

k tomu, aby mohli vyvinout nátlak na prosazení svého řešení či aby se zaměřila 

pozornost k jejich výjimečným problémům. [Kingdon 1995: 165] 

II. „v politickém proudu“ – v tomto proudu, který je definován v MSF dochází 

k neustálé komunikaci a vyjednávání mezi aktéry, kteří soupeří o vládní moc na 

základě, které mají možnost ovlivnit proces tvorby politik. [Herweg, Zahariadis, 

Zohlnhofer 2017: 24] 

III. „v proudu problémů“ – v tomto proudu, který je definován v MSF dochází 

k zaměření na konkrétní obsahy a definice identifikovaných problémů, které jsou 

předkládány tvůrcům veřejných politik. [Herweg, Zahariadis, Zohlnhofer 2017: 21] 

IV. „změna v zákonodárném sboru“ – zákonodárný sbor je v ČR definován jako 

dvoukomorový parlament, který se skládá z Poslanecké sněmovny a Senátu. Změna 

v tomto případě znamená zanechání mandátu a nástupu jiného zákonodárce. 

V. „zvolení nové vlády“ – stane se tak po volbách do Poslanecké sněmovny nebo do 

Senátu 

VI. „kampaň zájmových skupin“ – zájmové skupiny se snaží o vyvinutí nátlaku na 

zákonodárce, případně se dostat do médií 

VII. „změna ve společenské náladě“ – volení politici na základě většinového názoru ve 

společnosti jsou ochotni změnit svůj postoj k určitým problémům. Důležitou roli 

zde hrají i média, která náladu ve společnosti dokáží silně ovlivnit a směrovat 

[Engler a Herweg 2017: 10]. 

 

Operacionalizace Hypotézy 3: 

I. „v souladu s obecnou ideologií vlády“ – hodnotové pilíře politické strany či hnutí, 

která je ve vládě. V tomto případě může jít také například o Programové prohlášení 

vlády jako celku. 
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II. „zákonodárný sbor“ - zákonodárný sbor je v ČR definován jako dvoukomorový 

parlament, který se skládá z Poslanecké sněmovny a Senátu. V Poslanecké 

sněmovně je celkem 200 poslanců, kteří jsou voleni na 4 roky, v Senátu je 81 

senátorů, kteří jsou voleni na 6 let. 

III.  „dostat do agendy“ – agendou je v tomto případě myšlena diskuze, která probíhá 

v Poslanecké sněmovně (programy zasedání jednání vlády) nebo je také například 

diskutována v médiích. 

2.4 Desk research 

Desk research slouží ke zmapování problematiky skrze sekundární data. Jedná se o 

počáteční výzkum, předcházející obsahové analýze, který nás uvede do problematiky a 

poskytne data, která bychom neměli šanci získat pouze díky obsahové analýze. Nekola a 

Veselý [2007: 159] uvádí, že “Každý analytik politiky by se proto měl seznámit s 

existujícími zdroji sekundárních dat ve veřejné politice, ...”. Limitací tohoto sběru dat je 

skutečnost, že data byla sebrána někým jiným a za neznámým účelem.  

 

Vzhledem k velkému objemu dat, která budu využívat při mediální analýze, je potřeba 

shromáždit relevantní mediální obsahy, které se zabývají politickým tématem, které jsem si 

zvolila. Desk research probíhal na dostupných online knihovnách a databázích jako je 

Newton Media Search a portál Ukaž.  

2.5 Mediální analýza 

Analýza mediálních obsahů je jedním z hlavních úkolů při výzkumu politické komunikace. 

Výzkumník si stanoví úkoly a na základě jejich charakteru dojde ke zvolení vhodné 

analýzy – zde jsou dvě možnosti: hermeneutická textová a obrazová analýza nebo 

kvantitativní obsahová analýza. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma analýzami je stupeň 

strukturovanosti. [Reifová 2004: 29]  

 

V mém případě se zaměřím na mediální analýzu (kvantitativní i kvalitativní) sekundárních 

dat, která budu vyhledávat pomocí platformy Newton Media Search. Budu zde hledat 

různé strategické dokumenty vlády, tiskové zprávy, stenozáznamy z Poslanecké sněmovny, 

různé mediální rozhovory a zprávy.  
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„Velká část politického zpravodajství je výsledkem politického styku s novináři, tedy 

profesionálního působení public relations. Takovým profesionálně řízeným stykem 

s žurnalisty jsou například tiskové konference či prohlášení pro tisk .“ [Reifová 2004: 59] 

 

Masová média hrají důležitou roli při tvorbě společenského obrazu různých politik, které 

jsou diskutovány na politické scéně. Je od nich očekávána role nezaujatých pozorovatelů, 

kteří mají podávat zpravodajství, které odpovídá demokratickým hodnotám, a to takové, 

které se nemusí shodovat s osobními zájmy, ekonomickými nebo politickými cíli novinářů 

nebo vlastníků médií. [Reifová 2004: 51] 

2.5.1 Obsahová analýza 

Jelikož jsem se rozhodla analyzovat různá mediální sdělení, tak jako nejvhodnější metoda 

se mi v tomto případě jeví obsahová analýza. U obsahové analýzy dochází k analyzování 

obsahu lidské komunikace, která mezi lidmi probíhá. Jejím cílem je testování hypotéz a 

poté rozhodnutí a o jejich přijetí či nepřijetí.  

 

Zaměřím se na kvantitativní obsahovou analýzu, která se zaměřuje právě na oblast 

výzkumu masových médií. „Při analýze médií je cílem podchytit možné systematické 

zkreslování zpráv s ohledem na určité zájmové skupiny. Určujeme při ní četnosti výskytu 

jednotlivých kategorií informací a příslušné vztahy mezi nimi. Dalším krokem je zkoumání 

vztahu proměnných. Tato analýza vyžaduje definování kategorií dostatečně předem, tedy 

před začátkem analýzy. Její koncept vychází z pozitivistické vědy a zdůrazňuje příslušné 

koncepty validity a spolehlivosti analytického procesu. Obsahová analýza se snaží o 

konverzi kvalitativních dat do kvantitativní podoby .“ [Hendl 2016: 383-384]. 

 

Standardními kroky obsahové analýzy jsou: 

1. Určení výzkumné otázky 

2. Rozhodnutí a způsobu výběru textů  

3. Definice jednotky kódování  

4. Konstrukce kategoriálního systému 

5. Testování kategoriálního systému 

6. Kódování 
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7. Provedení analýzy 

[Ibid.] 

Obsahovou analýzu lze využít v případě, že chceme charakterizovat znaky komunikace, 

tedy výskyt určitých slov či slovních spojení. Je tedy ideálním nástrojem pro zkoumání 

mnou zvolených dokumentů, jako jsou například strategické dokumenty vlády, tiskové 

zprávy, stenozáznamy z Poslanecké sněmovny, různé mediální rozhovory a zprávy. 

Validita výsledků je zajištěna pravidly obsahové analýzy, která jsou např. kritéria zařazení 

analyzovaného záznamu či klasifikační kritéria pro kódování.  [Nekola, Veselý 2007] 

 

Při rozboru podléhá každý krok explicitně formulovaným pravidlům. Výhodou této 

metody je, že je možné s její pomocí zpracovat velké množství textů a výsledky poté 

podrobit různým statistickým analýzám, které lze dobře znázornit za pomocí různých grafů 

a tabulek. [Reifová 2004: 29-30] 

 

„Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a 

intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z  vědecky 

podloženého kladení otázek. Výsledkem a cílem obsahové analýzy je kvantitativní popis 

mediovaných obsahů.“ [Reifová 2004: 30-31] 

2.5.2 Tematická analýza 

Nejznámější výklad této teorie představily psycholožky Virginia Braun a Victoria Clarke 

v roce 2006 v časopise Qualitative Research in Psychology. Uvedly, že na tematickou 

analýzu je třeba pohlížet jako na základní metodu kvalitativní analýzy. Jedná se o první 

kvalitativní metodu analýzy, kterou by se vědci měli naučit, protože poskytuje základní 

dovednosti, které budou užitečné pro provádění mnoha dalších forem kvalitativní analýzy. 

Holloway a Todres (2003: 347) identifikují „tematizující významy“ jako jednu z mála 

sdílených obecných dovedností napříč kvalitativní analýzou. Z tohoto důvodu ji Boyatzis 

(1998) charakterizuje, nikoli jako konkrétní metodu, ale jako nástroj k použití napříč 

různými metodami. [Braun a Clarke 2006: 78] 

 

Tematická analýza je metoda pro analýzu a identifikaci vzorů (témat) v datech. Minimálně 

organizuje a podrobně popisuje určitou datovou sadu, kterou této analýze podrobujete. 
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Často však jde dále a interpretuje různé aspekty výzkumného tématu. [Braun a Clarke 

2006: 79] 

 

Výhodou je, že není vázána na žádnou konkrétní teorii a patří mezi nástroje analýzy, které 

poskytují bohatou a podrobnou zprávu o datech. V rámci této analýzy jde tedy o organizaci 

a detailní popis získaných dat. [Hendl 2016: 264]. 

 

Podle Hendla (2016) lze k tematické analýze přistupovat různými způsoby: 

 

1. Induktivním způsobem – kódování a návrh témat jsou určeny obsahem dat 

2. Deduktivním způsobem – kódování a návrh témat jsou určeny existujícími 

koncepty, teoriemi a idejemi. Analýza se zaměřuje na několik málo aspektů dat  

3. Sémantickým způsobem – kódování a návrh témat jsou určeny explicitním 

obsahem dat 

4. Latentním způsobem – kódování a návrh témat jsou zprávou o konceptech a 

předpokladech, které stojí v pozadí dat. Data jsou latentními koncepty a 

předpoklady určena 

5. Realistickým způsobem – dává zprávu o předpokládané realitě, která se 

v datech projevuje 

6. Konstruktivistickým způsobem – se zaměřuje na to, jak je určitá realita pomocí 

dat konstruována 

[Hendl 2016: 265] 

 

V praxi není toto rozlišení nijak explicitní, jelikož se různé přístupy objevují společně – 

induktivní, sémantické, realistické a na druhé straně deduktivní, latentní a 

konstruktivistické [Ibid.].  

 

Pro mou analýzu mediálních obsahů bude nejvhodnější kombinace induktivního, 

sémantického a realistického způsobu tematické analýzy. Je to z toho důvodu, že kódy a 

témata budu vytvářet na základě dostupných dat a budu se tak snažit zjistit, jak se téma 

slev pro studenty a seniory odráželo v mediálním a politickém diskurzu. Do výsledků 

mediální analýzy a následných grafů budou zahrnuta ta témata, které svou četností splnila 

mnou nastavená kritéria. Konkrétně půjde o výskyt daného tématu alespoň u třech článků 
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současně, a to za jednotlivá média zvlášť. Souhrnné grafy znázorňující analýzu všech 

médií jsou uvedeny na konci kapitoly 3.1.4.  

2.6 Sběr dat 

Vzhledem k dalšímu kroku po sběru dat, kterým je tematická analýza, jsem z celého 

datového korpusu (jímž byly vygenerované mediální obsahy, které se zabývaly tématem 

zavedení slev na jízdné pro studenty a seniory) vybrala datovou množinu, která obsahuje 

právě ta data, která byla podrobena analýze [Hendl 2016: 265].  

 

Analyzovala jsem jednotlivé úseky mediálních obsahů, které korespondovaly s danou 

problematikou. U analýzy médií jsem analyzovala celkem 45 článků, které byly 

shromážděny na období tří let (2017-2019) a čerpala jsem je z nejčtenějších médií v ČR. 

Dalšími zdroji mediálních obsahů se staly tiskové konference vlády, interpelace, výroční 

zprávy, rozhovory s politiky a zástupci dopravců. V těchto částech analýzy jsem 

postupovala podle popisu Hendla a jeho jednotlivých fází [Hendl 2016: 267]: 

 

Fáze 1: Seznámení s daty opakované čtení obsahu (v mém případě strategické dokumenty 

vlády, tiskové zprávy, stenozáznamy z Poslanecké sněmovny, různé mediální rozhovory a 

zprávy) 

Fáze 2: Generování počátečních kódů 

Fáze 3: Vyhledávání témat zkoumání kódů s cílem zjistit významná témata, důležitá 

souvislost s položenou výzkumnou otázkou 

Fáze 4: Propracování témat a jejich revize  

Fáze 5: Vymezení a pojmenování témat  

Fáze 6: Příprava zprávy  

2.7 Limitace výzkumu 

Má diplomová práce obsahuje jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkum. U mediální 

analýzy jsem se zaměřila na česká média, která patří mezi nejčtenější v tuzemsku. Při 

analýze jsem narazila na limitaci výzkumu, která se týká možného ovlivňování médií. 

Média plní funkci veřejné role ve společnosti s čímž se, ale pojí možné dva problémy.  
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Prvním z nich je právě ono možné ovlivňování, které souvisí s vlastněním média jako 

soukromého vlastnictví. Taková média jsou mnohdy organizována jako soukromý podnik a 

může se stát, že jejich ekonomické ohledy a ona veřejná role ve společnosti mohou stát 

proti sobě. Média pak mohou sklouzávat k personifikaci svých sdělení, zjednodušování 

obsahu či zde může dojít k upřednostnění dramatizace a senzačnosti nad seriózností. 

[Reifová 2004: 52]. 

 

Druhým možným problémem, který úzce navazuje na první příklad je znovu spojen 

s osobním vlastnictvím médií, ale tentokrát u politicky činných osob. Média mohou mít 

v tomto případě sklon k jednostrannosti nebo dokonce propagandě, která odpovídá 

politickému zájmu svých vlastníků. [Ibid.] 

 

V posledních letech se výrazně rozšířila role výzkumu kvality médií, která zkoumá, zda se 

ekonomické a politické cíle výrazně projevují u novinářů nebo u vlastníků masových 

médií. Výzkum kvality médií se zaměřuje na to, zda kvalita mediovaných obsahů plní svou 

veřejnou roli nezávislého pozorovatele a distributora neovlivněných a nezměněných 

informací. [Ibid.] 

 

Vzhledem k povaze mnou zkoumaných médií uvedu v této kapitole příklad možného 

ovlivnění médií, který se široce diskutoval po koupi mediální skupiny MAFRA (pod 

kterou spadá mnou zkoumané médium MF Dnes) skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil 

premiér Andrej Babiš (ANO). Po této koupi vznikl velký nátlak a nespokojenost ze strany 

veřejnosti, která se obávala střetu zájmů a ovlivňování médií. Vzhledem k tomuto došlo 

také k rezignaci mnoha redaktorů – například šéfredaktora Roberta Čásenského, kterého na 

pozici nahradila Sabina Slonková [Mediář, online]. I ta však za půl roku rezignovala se 

slovy, že se její pohled na nezávislou žurnalistku diametrálně odlišuje od zbytku vedení 

společnosti [MediaGuru, online]. 

 

Ve vztahu k široké mediální kauze ohledně koupi MF Dnes a její nezávislosti se skupina 

Free Czech Media (spolek založen jako reakce na převzetí českých médií oligarchy [Free 

Czech Media, online]) rozhodla analyzovat mediální sdělení deníku MF Dnes a Lidových 

novin. Free Czech Media (dále jen FCM) se ve své rešerši snažila zjistit, zda  se po koupi 

deníku skupinou Agrofert změnila povaha článků. Jednalo se především o vyjadřování se 
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ohledně premiéra Andreje Babiše ve dvou časových obdobích – 19 měsíců před a 19 

měsíců po převzetí MF Dnes skupinou MAFRA (mediální skupina, která je součástí firmy 

Agrofert). Rešerši FCM je nutno však brát s rezervou, jelikož se obecně velmi ostře 

vyjadřuje o osobě Andreje Babiše a jeho deník FORUM 24 je mnohdy označován jako tzv. 

„antibabišovský“. 

 

Podle FCM byla provedena jak kvalitativní, tak kvantitativní analýza. Přesné parametry 

výzkumu však nejsou dostupné. Výsledky mediální analýzy podle FCM jasně ukazují, že 

došlo ke změně referování daných médiích o Andreji Babišovi, kdy mírně ubylo kritických 

článků, avšak markantně narostl počet neutrálních a oslavných – viz výsledné tabulky, 

které zveřejnilo FORUM 24 na svém webu. [FORUM 24, Analýza a důkazy: Jak se MFD 

a LN změnily po Babišově vstupu do Mafry, online] 

 

Vzhledem k tomu, že se v mé analýze věnuji pouze deníku MF Dnes, tak zde uvádím 

pouze výsledky týkající se tohoto média. Celá analýza je dostupná na uvedeném odkazu, 

na který je odkazováno v kapitole Použité zdroje.  

 

 
Schéma 3: Články o Andreji Babišovi v MF Dnes, převzato  z webu FORUM 24, zdroj: FORUM 24, Analýza a důkazy: 

Jak se MFD a LN změnily po Babišově vstupu do Mafry, online  
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Tento příklad je zde uveden proto, abych připomněla, že výsledky mnou analyzovaných 

médií mohou být ovlivněny dalšími faktory, ať je to názorová orientace média, vlastnictví 

daného média či obecné zaměření daného média.  
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3 Novela zákona o slevách na jízdném 
V této části práce se budu věnovat analýze sekundárních dat, kterou jsem se rozhodla 

zaměřit na období od roku 2017 (rok kdy se o slevách začalo poprvé mluvit a strana ANO 

je uvedla do svého předvolebního programu), 2018 (rok kdy byly slevy schváleny a začaly 

fungovat) a rok 2019, kdy byly slevy plně využívány cílovými skupinami. V první části 

jsou uvedeny kapitoly týkající se zdůvodnění potřebnosti této novely ze strany 

navrhovatelů a její cíle. Druhá část se zaměřuje na jednotlivé proudy Teorie tří proudů, kdy 

jsem u každého proudu provedla analýzu dostupných dat. 

 

Ve své práci jsem vycházela z fázového modelu veřejně politického cyklu od autorů 

Howletta a Rameshe z roku 2009. Tento model popisuje celkem pět fází veřejně 

politického cyklu, kdy se každý z nich zaměřuje na určité stádium politického cyklu. 

Hranice mezi jednotlivými fázemi jsou mnohdy rozmazané a vzájemně se překrývají – 

„Tvorba a uplatnění veřejné politiky je komplexním interaktivním procesem bez začátku a 

konce.“ [Lindblom, Woodhouse 1993: 11]. 

 

 Fáze řešení problému Stádia politického cyklu 

1. Rozpoznávání problému Uznání problému 

2. Návrh řešení Tvorba politiky 

3. Výběr řešení Rozhodnutí 

4. Realizace řešení Implementace politiky 

5. Vyhodnocení výsledků Vyhodnocení politiky – evaluace 

Tabulka 1: Politický cyklus, zdroj: Howlett and Ramesh (2009), vlastní úprava 

 

Tato diplomová práce zkoumá téma novely zákona o zavedení slev pro studenty a seniory 

ve čtvrté fázi veřejně politického cyklu, což je stádium implementace politiky, fáze 

realizace řešení. V případě této politiky byly totiž předešlé fáze značně skryty a neposkytly 

takový objem dat, který by měl vypovídající hodnotu. Detailnější zdůvodnění k výběru 

právě této fáze byla uvedena v kapitole Úvod.  
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Schéma 4: Pětistupňový rámec politického procesu, zdroj: Howlett, McConnell, Perl 2017: 73  

 

Stádium implementace se zaměřuje na vše, co souvisí s realizací cílů stanovené politiky, 

které byly zformulovány v předešlých stádiích cyklu [Potůček 2016: 41]. Proces 

implementace může také změnit původní obsah a záměr veřejné politiky. Přispívají k tomu 

faktory týkající se nejasného vyjádření cílů a samotného obsahu politik, konfliktní 

realizační kritéria, selhání realizačních stimulů, protiřečící si instrukce a omezená kapacita 

řízení [Potůček 2016: 44]. Právě ono nejasné vyjádření cílů veřejných politik se objevilo 

při mém výzkumu této novely, která ve svých předešlých fázích (nastolování agendy a 

rozhodování) byla nejasně formulována a částečně skryta tím, že jednání vlády bylo 

uzavřeno a veřejnosti znepřístupněno. Jak bylo uvedeno výše, tak v následujících částech 

této kapitoly uvedu dostupná data, které předkladatelé této novely uvedli.  
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Zdůvodnění potřebnosti novely zákona zavedení slev ze stran 

navrhovatelů  

Navrhovatelé tohoto opatření ho zdůvodňují ve vztahu k znevýhodněným nízkopříjmovým 

skupinám obyvatel, které nemají dostatečné příjmy k využívání možnosti cestování v rámci 

ČR či k dojíždění do zaměstnání nebo školy.  

 

Ministerstvo dopravy tento program zdůvodnilo potřebností zvýšení dostupnosti veřejné 

dopravy právě pro tuto skupinu obyvatel – „Sleva z jízdného zlepší dostupnost veřejné 

dopravy pro významnou skupinu obyvatel, která má nižší příjmy, a tím pádem i omezenou 

možnost využívat častěji cestování vlaky a autobusy.“ [Ministerstvo dopravy, online] 

 

Ministerstvo financí tento krok zdůvodňuje snahou, aby nebyly kumulované 

nespotřebované výdaje ministerstev: „Usnesení vychází z důkladné analýzy čerpání 

rozpočtovaných výdajů v prvním čtvrtletí letošního roku a sleduje trend zkvalitňování 

řízení veřejných financí, který musí umět reagovat na vývoj reálného čerpání, nikoliv pouze 

na konci roku účetně zachycovat rozdíl mezi plány a skutečností, což by vedlo pouze k  další 

nežádoucí a dlouhodobě ze všech stran kritizované kumulaci nespotřebovaných 

výdajů,“ [Ministerstvo financí ČR, online]. 

 

Cílovou skupinou se v tomto programu stali podle vlády ti obyvatelé, kteří jsou chudobou 

nejvíce ohroženi, a to tedy studenti a senioři starší 65 let. Na základě šetření ČSÚ mají 

potíž vyjít s příjmy zejména samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy 

[Ibid]. Vláda se rozhodla cílit více komplexně a do tohoto programu vybrala všechny 

studenty do 26 let. 

 

Cíle novely zákona ohledně slev  

Návrh si kladl za cíl více zpřístupnit veřejnou dopravu pro obyvatele, kteří dosahují nižších 

příjmů. Na základě prvních výpočtů ministerstva můžeme v tabulce níže vidět, kolik stát 

zaplatil za jednotlivé skupiny a jaký byl jejich celkový podíl. 
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 Celkem Měsíčně Podíl [%] 

Dítě/žák, sleva 75 % 1 239 225 457,12 206 537 576,19 38,721 

Student, sleva 75 % 1 184 272 610, 93 197 378 768,49 37,004 

Senior +65, sleva 75 

% 

701 321 955,27 116 886 992,55 21,914 

Celkem 3 200 408 745,41 533 401 457,57  

Tabulka 2: Přehled vyplacených financí za slevy podle skupin, zdroj: vlastní úprava podle Ministerstva dopravy, údaje o 

slevách, online 

 

I přes to, že předvolební program se zmiňoval hlavně o podpoře pro seniory ze strany státu, 

tak na základě prvních čísel od ministerstva dopravy je počet seniorů, kteří využívají lepší 

dostupnost veřejné dopravy podstatně nižší, než počet studentů či žáků.  

 

V minulých letech měli senioři slevu na jízdném pouze v některých regionech nebo zvlášť 

u některých dopravců, neměli však plošně zavedenou slevu. Ostatní skupiny však slevu od 

státu měli – žáci 62,5 %, studenti 25 % a děti 50 %. Podmínkou u těchto slev (kromě dětí) 

bylo dojíždění mezi domovem a školou. 

3.1 Proud problémů 

Proud problémů (definice uvedena v kapitole 1.1) se zabývá definováním toho, co je 

aktuálním problémem ve společnosti, který je nutno řešit. Pro postup do další fáze 

politického cyklu je nutno si problém správně definovat a rámovat. 

 

U vymezování veřejně politického problému se jedná o „záměrný i nezáměrný proces   

pojmenovávání, konkretizace a systematizace doposud nesourodých, rozptýlených či vágně 

pojmenovaných problémových situací a obtíží do podoby tvrzení o existenci problému, 

který je třeba řešit. Vymezování problému je tedy proces, kterým jsou vytvářeny a 

konstruovány problémy, a to jak na základě skutečných dat, tak na základě jejich 

subjektivního výkladu a interpretace.“ [Veselý, 2009: 65] 
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Obrázek níže ukazuje strukturu veřejně politického problému. U mé zkoumané veřejné 

politiky navrhovatelé zdůvodnili její potřebnost nutností pomoci vybraným 

nízkopříjmovým skupinám a obecného zpřístupnění veřejné dopravy. Nutnost zavedení 

takové novely však nebylo veřejností shledáno jako naléhavé. Toto lze tvrdit na základě 

mnou provedené mediální analýzy nejčtenějších médií v tuzemsku (viz podrobněji 

v kapitole 3.1.2 Analýza nejčtenějších médií v ČR), kde se o tomto tématu začalo hovořit 

až v roce 2018, tedy až v období, kdy politika už byla zavedena. Problém byl tedy nastolen 

seshora a měl malou politickou legitimitu. Výsledky uvedeny v kapitole 3.1.2.  

 

 

Schéma 5: Sociální a veřejně politický problém, zdroj: Potůček 2015  

 

Problém shledává každý v něčem jiném a záleží tedy na struktuře vlády. Spojení strany 

ANO se sociálně demokratickou stranou ČSSD a získání podpory od KSČM, se jeví jako 

první impuls k tomu, aby byla novela zákona týkající se zavedení slev pro sociálně slabší 

skupiny schválena. Jelikož se obě dvě strany, které se spojily s hnutím ANO, nacházejí na 

levé straně politického spektra (která se obecně zasazuje o sociální jistoty a sociální 

podporu svých občanů) dalo se očekávat, že slevy projdou při hlasování Poslanecké 

sněmovny. Došlo tedy ke spojení priorit všech subjektů, které byly ovlivněny výměnou 

v zákonodárné moci. Pro levicové strany je obvykle problémem nedostatečná podpora 

nízkopříjmových skupin a je pro ně tedy typické prosazování vládní pomoci. 

 

V této části analýzy jsem se zaměřila na dostupná data, která jsem vyhledala pomocí 

databáze Newton Media Search. Hledala jsem taková data, která by mi dokázala odpovědět 

na otázku týkající se obecné potřebnosti této novely ve společnosti (mediální analýza) a 

zdůvodnění ze strany navrhovatelů (rozhovor s premiérem Andrejem Babišem). 
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3.1.1 Otázky Václava Moravce, 11. března 2018 

Hostem pořadu ČT byl premiér v demisi Andrej Babiš, který se zde mimo jiné vyjadřoval 

na téma ohledně plánovaného zavedení slev pro studenty a seniory. Tato část Otázek 

Václava Moravce byla do analýzy zahrnuta právě z důvodu rozhovoru s premiérem 

Andrejem Babišem, který se stal jedním z hlavních aktérů, který prosazoval zavedení slev. 

V dalších částech analýzy jsou uvedeny rozhovory s dalšími klíčovými politiky. 

 

Václav Moravec směřoval na premiéra dotaz k zavedení slev. První otázkou bylo, kdy 

tento projekt vznikl – Andrej Babiš uvedl, že inspirací pro něj bylo Slovensko, kde bylo 

zavedeno jízdné na vlakovou dopravu pro studenty a seniory zdarma. Důvodem pro 

zavedení slev je podle něj také značná roztříštěnost dosavadního systému slev, který 

obsahoval celkem tři sazby, podle kterých byla různým skupinám uznána sleva. Senioři 

v tomto systému zahrnuti nebyli vůbec, a to premiér Babiš shledává jako problém. Bylo 

podle něj nutno zvýhodnit také seniory, kteří mají nízké důchody. Zvýšení slevy pro 

studenty bylo podle Babiše nutné proto, jelikož mají nyní mnohem vyšší výdaje než dříve.  

 

Andrej Babiš: „… Dneska v Praze máme obrovský problém, tady se nestaví byty, nájemné 

stoupá, takže i mladí mají problém, takže proto my předložíme na vládu návrh a mělo by to 

nastat od 10. června 2018, že dáme všem slevu 75 %. Tenhle systém bude jednoduchý a 

férový a bude platit i pro všechny důchodce nad 65 let. …“ [Otázky Václava Moravce, 

11.3.2018, online] 

 

Další část rozhovoru se týkala potřebných peněz, které tato novela bude vládu stát. Václav 

Moravec se dotazoval premiéra, kde vláda vezme peníze. Andrej Babiš uvedl, že hlavní 

toky financí zde budou pramenit z výběru daní, zavedením EET a zrušením určitých 

programů, které byly dříve poskytovány. Celý přepis rozhovoru naleznete v kapitole 

Přílohy. 

 

Sice se v rozhovoru tomuto tématu nevěnoval velký prostor, ale vyplynuly z něj konkrétní 

prostředky, kterými chce vláda tuto novelu zafinancovat: 

 Zrušení programu START Ministerstva Průmyslu a Obchodu 

Program START od MPO, který ministerstvo spustilo od 15. října 2007 poskytoval 

začínajícím podnikatelům podporu ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky 
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s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru [Ministerstvo Průmyslu a Obchodu, 

online]. 

 Efektivnějším vybíráním daní 

 Zavedením EET 

 [Otázky Václava Moravce, 11.3.2018, online] 

 

Důvody k zavedení těchto slev byly podle Andreje Babiše následující: 

 Roztříštěnost sazbového systému slev 

 Žádná sleva pro důchodce 

 Rostoucí ceny bytů, které ztěžují finanční situaci mladých lidí 

[Ibid.] 

3.1.2 Analýza nejčtenějších médií v ČR 

Pro svou mediální analýzu jsem se rozhodla se zaměřit na nejčtenější média v ČR. 

Orientovala jsem se podle pravidelného výzkumu Unie vydavatelů, která ve spolupráci 

s výzkumnými agenturami MEDIAN a STEM/MARK zveřejnila žebříček nejčtenějších 

titulů.  

 

Výzkum se zaměřil na období 4. čtvrtletí 2019 a 1. čtvrtletí 2020 a ukázal, že tištěná média 

stále oslovují většinu populace v ČR – čte je více než 8 z 10 obyvatel ČR ve věku mezi 12 

až 79 lety. Podle Unie vydavatelů je celkový zásah tisku na více než 84 % populace, kdy 

samotné deníky a jejich přílohy oslovily cca 65 % populace. Čtenářem alespoň jednoho 

časopisu vydávaného v ČR je 77 % občanů ČR, což je 6,8 milionů osob. [Unie vydavatelů 

ČR, Tisková zpráva Unie vydavatelů – Výsledky za 4. čtvrtletí 2019 a 1. čtvrtletí 2020 

předané 15. 5. 2020, online] 

 

Nejčtenějším deníkem v ČR je Blesk (827 tisíc čtenářů na vydání), na druhém místě je 

MF DNES (494 tisíc čtenářů) a na třetím místě je deník Právo (216 tisíc čtenářů). Další 

místa nejčtenějších deníků popořadě obsadily: Sport, Aha!, Lidové noviny a Hospodářské 

noviny [Ibid.]. 

 

Vzhledem k povaze mého tématu a snahy do analýzy zahrnout i média, která se zaměřují 

na ekonomiku, jsem se rozhodla analyzovat následující média: Blesk, MF DNES, Právo a 
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Hospodářské noviny. Tato média a jejich články související s tématem zavedení 75% slev 

na jízdné pro studenty a seniory budu zkoumat za období od roku 2017 do roku 2019. 

Analýza probíhala za každý rok a za každé médium zvlášť. Zaměřila jsem se na jak na 

tištěné články, tak články elektronické, jelikož se na základě mé rešerše dublují a mnohdy 

jsou články totožné. Zajímalo mě, jak média referovala o zavedení slev, zda se o této 

novele vyjadřovala obecně pozitivně, negativně nebo byla neutrální.  

 

U všech zkoumaných deníků a jednotlivých let jsem využila databázi Newton Media 

Search s klíčovými slovy: slevy, veřejná doprava, studenti, senioři, jízdné, vlaky, autobusy.  

Dohromady jsem našla celkem 45 článků za dané období tří let. Výsledná tematická 

analýza věnující se jednotlivým článkům a jejich charakteru je uvedena v kapitole 

Souhrnné výsledky mediální analýzy. U každého média zvlášť byly vypracovány dílčí 

grafy, které zobrazují nejčastěji zmiňovaná témata, která se objevila po provedení analýzy. 

Jednotlivá témata byla do grafů zařazena, pokud se objevila alespoň u třech článků 

současně. 

 

Články za rok 2017 

V roce 2017 se o tématu zavedení vládních slev začalo na politické scéně poprvé mluvit. 

První signály přicházely na základě předvolebních programů hnutí ANO a strany ČSSD, 

které se přikláněly k zavedení určité formy slevy na jízdném nebo zastávaly zavedení 

bezplatného jízdného pro vybrané skupiny obyvatel.  

 

Mnou vybraná média však v roce 2017 o tomto tématu nereferovala a objevil se zde pouze 

jeden článek v deníku Blesk (konkrétně na jeho internetové platformě blesk.cz), kde šlo 

čistě o informativní charakter. Článek se věnoval popisu volebního prohlášení a byl vydán 

až na konci roku 2017, konkrétně 19.12. a jeho nadpis zněl: Programové prohlášení vlády 

Andreje Babiše. 

 

Články za rok 2018 

Oproti tomu v roce 2018 se o tématu slev v médiích mluvilo nejvíce. U deníku Blesk jsem 

našla celkem šest článků, které se tématu věnovaly. V tomto roce lze shledávat první 

náznaky formování citově zabarvených nadpisů článků – například článek s nadpisem 

Čeká nás dopravní peklo?  
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Mladá Fronta Dnes o slevách psala u celkem osmi článků, které se zaměřily na dopady slev 

(především ty negativní) a náklady s nimi spojenými – například článek s nadpisem Kvůli 

slevám přibudou vozy i pokladní.  

 

Nejvíce článků v tomto roce uvedl deník Právo, který vydal celkem 14 článků. Poměr 

deníku Právo a portálu novinky.cz byl 7:7, kdy z tohoto počtu 14 článků bylo 8 totožných 

(čtyři z portálu novinky.cz a totožné čtyři v deníku Právo). Celkem, bez duplikací, bylo 

tedy nalezeno 10 článků. Většina nadpisů měla neutrální a pouze informativní charakter o 

zavedení slev.  

 

U Hospodářských novin jsem do analýzy zahrnula čtyři články a všechny pochází z 

internetového portálu iHNed.cz. Články měly ve většině případů přímo z nadpisu negativní 

charakter nebo přímo odkazovaly na to, kolik stát za slevy zaplatí. Například nadpis 

"Babišovy" vlaky zdarma ohrozí hlavně dálkové autobusy. Zvýhodnění pokřiví celý trh, 

stěžují si dopravci. 

 

Články za rok 2019 

V tomto roce se u deníku Blesk objevily celkem tři články věnující se tomuto tématu a 

všechny byly z internetového zdroje blesk.cz.  

 

MF Dnes zveřejnila celkem šest článků, které měly spíše kritický charakter a ve většině 

případů se zaměřovaly na to, na kolik peněz stát slevy vyšly a na přeplněné spoje. 

Například článek s nadpisem Nikam nejedete, je plno.  

 

Deník Právo zveřejnil čtyři relevantní články, kdy všechny pocházely z portálu novinky.cz. 

V nadpisech se skoro ve všech případech (kromě jednoho článku) objevily náklady, které 

stát slevy stály. Všechny však byly bez citového zabarvení a měly pouze z nadpisu 

informativní charakter, například Slevy v dopravě vyšly stát za půl roku na 2,83 miliardy. 

 

U posledního z médií, deníku Hospodářské noviny, byl počet nalezených článků celkem 

čtyři, nicméně se zde objevila jedna duplikace s přidruženým portálem iHNed.cz, což 

znamená, že jsem celkem do analýzy zahrnula tři články. Všechny články se hned 
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v nadpisu o slevách vyjadřovaly určitě citově zabarveně, negativně či vyloženě kriticky. 

Například nadpis Antibabiš selhal. Opozice zkouší jinou taktiku.  

3.1.3 Výsledky mediální analýzy za jednotlivá média 

Analýza mediálních obsahů jednotlivých médií byla prováděna za pomocí tematické 

analýzy, kdy jsem v článcích hledala témata, na která se zaměřují. Vzhledem k povaze 

článků bylo poté do kódovacích tabulek zaznačeno, jak o slevách pro studenty a seniory 

obecně referovaly a jaká témata u nich převažovala. Kompletní tabulky jsou uvedeny 

v kapitole Přílohy.  

 

Mediální analýza deníku Blesk  

Deník Blesk funguje na českém trhu od roku 1992, kdy vyšlo jeho první číslo. 

Charakteristikou se jedná o bulvární deník, který se zaměřuje na aktuální zpravodajství a 

zajímavosti z ČR i ze světa.  

 
Jak bylo uvedeno v předešlé části, tak v období roku 2017 nebylo v deníku Blesk ani na 

portálu blesk.cz uveden jediný článek, který by nějakým způsobem reflektoval plánované 

zavedení slev pro studenty a seniory. V tomto roce se na internetovém portálu blesk.cz 

objevil pouze jediný článek, který se shodoval s mými klíčovými slovy. Tento článek byl 

přesnou kopií programového prohlášení hnutí ANO a neobsahoval žádný komentář ze 

strany redakce. V roce 2018 se naopak objevilo mnohem více článků na toto téma. Níže 

jsou graficky zpracovány výsledky tematické analýzy, která byla provedena pro jednotlivá 

média zvlášť. Grafy se zaměřují na povahu jednotlivých článků, nejčastěji zmiňovaná 

témata a poměr tištěných a elektronických médií.  

 

Cílem této části bylo mimo jiné také zjistit, co vedlo k úpravě novely zákona v rámci 

implementace. Tato změna se uskutečnila na začátku roku 2020 (více v kapitole 3.4), kdy 

došlo k zastropování maximální výše slev. Kompletní tematické analýzy, včetně 

kódovacích tabulek, jsou uvedeny v kapitole Přílohy.  

 

První z grafů se zaměřuje na povahu analyzovaných článků, které byly na základě 

tematické analýzy a vytvořených kódovacích tabulek, vyhodnoceny následovně.  
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Graf 2: Povaha článků v deníku Blesk za období 2017 -2019 uvedeno v absolutní hodnotě, vlastní úprava 

 

Další graf níže zobrazuje nejčastěji zmiňovaná témata týkající se zavedení slev, která 

vyplynula po provedení tematické analýzy jednotlivých článků. Nejčastěji zmiňovaným 

tématem byl objem financí, které bude nutné pro tyto slevy vyčlenit ze státního rozpočtu – 

ze všech článků tento fakt neuvedl pouze jeden z nich. Druhým často zmiňovaným 

tématem bylo navýšení počtu cestujících kteří, po zavedení těchto slev, začnou více 

využívat služby veřejné dopravy. V této souvislosti bylo také často zmiňované téma 

týkající se negativního dopadu. Ty se podle některých expertů, kteří se pro deník Blesk 

vyjádřili, objeví například u přelivu platících cestujících do jiných forem dopravy (hlavně 

automobilové). Většina článků také uvedla obecné informace týkající se slev a jejich 

podmínek. 
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Graf 3: Nejčastěji zmiňovaná témata v deníku Blesk za období 2017-2019 uvedeno v absolutní hodnotě, vlastní úprava 

 

 
Graf 4: Poměr tištěných a elektronických článků v deníku Blesk za období 2017 -2019, vlastní úprava 

 

Mediální analýza MF DNES 

Deník Mladá fronta DNES začal vycházet v roce 1990 a zaměřuje se jak na zpravodajské, 

tak publicistické články. Původně byl deník vlastněn německým koncernem, a to až do 
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roku 2013, kdy jej odkoupila firma Agrofert. Od té doby spadá do vlastnictví mediálního 

domu Mafra. 

 

 

Graf 5: Povaha článků v deníku MF Dnes za období 2017 -2019 uvedeno v absolutní hodnotě, vlastní úprava 

 

Další graf, který je uveden níže, zobrazuje nejčastěji zmiňovaná témata. Nejvíce prostoru 

bylo věnováno tématu týkajícího se zvýšení objemu cestujících ve veřejné dopravě. 

Následovala témata týkající se obecných informací ohledně slev (od kdy, pro koho platí a 

kde je možné je využít) a nutnosti posílení kapacity spojů, kvůli zvyšujícímu se počtu 

cestujících. K navyšování kapacity spojů však podle článků došlo ještě před tím, než se 

reálně potvrdilo, že cestuje více lidí. Stalo se tak tedy ještě předtím, než slevy začaly 

oficiálně platit. 
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Graf 6: Nejčastěji zmiňovaná témata v deníku MF Dnes za období 2017 -2019 uvedeno v absolutní hodnotě, vlastní 

úprava 

 

 
Graf 7: Poměr tištěných a elektronických článků v deníku MF Dnes za období 2017 -2019, vlastní úprava 

 

Mediální analýza deníku Právo 

Deník Právo vychází v ČR od roku 1991. Jeho původní název byl Rudé právo, které 

vycházelo do roku 1990. Deník Právo nemá svou internetovou podobu, nicméně spolu 
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s portálem seznam.cz se podílí na správě internetového portálu novinky.cz, proto jsem se 

toto internetové zpravodajství rozhodla také zahrnout do své analýzy. 

 

 

Graf 8: Povaha článků v deníku Právo za období 2017 -2019 uvedeno v absolutní hodnotě, vlastní úprava 

 

Na grafu níže můžeme vidět nejčastěji zmiňovaná témata týkající se zavedení slev, které 

mi vyplynuly po provedení tematické analýzy jednotlivých článků. Znovu se největší 

prostor věnoval obecným informacím ohledně slev a částce, kterou budou státní rozpočet 

stát. U deníku Právo se také v mnoha případech objevila jistá forma kritiky, a to ať už od 

opozice nebo expertů. Naopak důraz na argumenty, ohledně zlepšení životní úrovně 

cílových skupin, často kladli zástupci vlády. Ti tento důvod uváděli jako jeden z hlavních 

cílů zavedení státem garantovaných slev na veřejnou dopravu. 
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Graf 9: Nejčastěji zmiňovaná témata v deníku Právo za období 2017 -2019 uvedeno v absolutní hodnotě, vlastní úprava 

 

 

 

 

Graf 10: Poměr tištěných a elektronických článků v deníku Právo za období 2017-2019, vlastní úprava 
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Mediální analýza Hospodářských novin 

Hospodářské noviny začaly vycházet v roce 1990 a jejich primární orientace je na 

ekonomická a politická témata. Zahrnují také online server iHNed.cz. 

 

 

Graf 11: Povaha článků v deníku Právo za období 2017-2019 uvedeno v absolutní hodnotě, vlastní úprava 

 

U Hospodářských novin se v každém článku objevila jistá forma kritiky – ta pocházela 

buďto od opozičních poslanců (nejčastěji zástupci ODS nebo STAN), expertů nebo 

samotných autorů článků. Tato kritika šla ruku v ruce s dalším často zmiňovaným 

tématem, a to nastínění možných negativních dopadů slev (například přeplněnost spojů). 
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Graf 12: Nejčastěji zmiňovaná témata v deníku Hospodářské noviny za  období 2017-2019 uvedeno v absolutní hodnotě, 

vlastní úprava 

 

 

 

 
Graf 13: Poměr tištěných a elektronických článků v deníku Hospodářské noviny za období 2017 -2019, vlastní úprava 
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3.1.4 Souhrnné výsledky mediální analýzy 

Níže přikládám souhrnné grafy za celkovou analýzu všech médií. Zaměřila jsem se na 

povahu článků, nejčastější témata a na poměr tištěných a elektronických médií.  

 

Celkem jsem analyzovala 45 dostupných článků na téma zavedení 75% slev pro studenty a 

seniory ve veřejné dopravě. Analyzovala jsem deník Blesk, MF Dnes, Právo a 

Hospodářské noviny v období od roku 2017-2019. Bohužel v roce 2017 nebyly nalezeny 

žádné relevantní články, které by se věnovaly slevám v kontextu celé ČR. V roce 2017 se o 

možnosti zavedení slev začalo poprvé hovořit na politické scéně, kdy je vládnoucí hnutí 

ANO zahrnulo do svého předvolebního programu. Původně hnutí ANO uvedlo, že by 

chtěli zavedení jízdného zdarma na železniční dopravu, kdy se inspirovali na Slovensku. 

Později došlo k úpravě a slevy měly platit jak pro vlakovou, tak autobusovou dopravu a 

hnutí ANO upustilo od návrhu bezplatného jízdného. Jediná zmínka z roku 2017 týkající se 

tématu slev u mnou zkoumaných médií byla u deníku Blesk, který pouze uvedl celé 

programové prohlášení vlády. 

 

Nejkritičtější postoj k tématu slev zaujaly bezpochyby Hospodářské noviny, které 

neuvedly ani jeden pozitivní článek. Vzhledem k poměru dostupných článků z tohoto 

média oproti ostatním zastávají nejvíce negativní postoj.  

 

Deník MF Dnes se řadí na druhé místo týkající se kritického postoje svých článků ke 

slevám. Sice se poměr negativních a neutrálních článků rovná, ale i tak je vzhledem 

k počtu nalezených článků počet těch negativních nejvyšší ze všech médií. 

 

Naopak deník Blesk nezveřejnil ani jeden článek, který by se dal označit jako 

negativní ve vztahu ke slevám. Také počet těch pozitivních (kde se objevily hlavně 

pozitivní dopady slev a pomoc cílovým skupinám) byl u deníku Blesk nejvyšší. Dále se 

pak objevily pouze články s neutrálním charakterem, které byly spíše informační. Deník 

Právo zaujal nejvíce neutrální postoj a v článcích se objevily spíše obecné informace 

týkající se slev.  
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Graf 14: Povaha článků u všech zkoumaných médií za období 2017 -2019 uvedeno v absolutní hodnotě, vlastní úprava 

 

Graf níže ukazuje, jaká byla nejvíce zmiňovaná témata za celé období od roku 2017 (ten 

hrál v analýze minimální roli) do roku 2019. Nejvíce prostoru bylo věnováno obecným 

informacím ohledně slev a celkové částce, kterou bylo nutno vyčlenit ze státního rozpočtu 

pro jejich financování ve vztahu k objemu vyplacení kompenzací dopravcům. Dalším 

důležitým tématem pro média bylo navyšování počtu cestujících ve veřejné dopravě a s  tím 

spojené možné negativní dopady, jako například přeplněnost spojů atp. 
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Graf 15: Nejčastěji zmiňovaná témata ve všech zkoumaných médií za období 2017 -2010 - uvedeno v procentech, vlastní 

úprava 

 

Dále jsem zpracovala další grafy, které se znovu zaměřují na nejčastěji zmiňovaná témata 

u jednotlivých médií, ale v tomto případě jsem je zpracovala za jednotlivé roky zvlášť. 

Učinila jsem tak proto, jelikož pouze při porovnání jednotlivých let separátně můžeme 

vidět, jak se změnila povaha témat v průběhu let.  

 

Vyřadila jsem témata týkající se obecných informací ohledně slev a ceny za slevy, kterou 

bylo nutno vynaložit ze strany vlády. Tato témata byla vyřazena z důvodu toho, že šlo o 

stejné informace, obecné a stala se tak součástí skoro každého článku proto, aby měl čtenář 

obecný přehled o tématu vládních slev. Pro přesnější charakteristiku tematického zaměření 

jednotlivých médií jsem do grafů zahrnula témata, která se objevila alespoň u poloviny 

článků u jednotlivých médií (počty článků se totiž u všech médií lišily) a která obsadila 

v četnosti první a druhé místo u každého z médií.  

 

Nejčastější témata v roce 2018 

Nejčastějším tématem u mnou zkoumaných článků byla jistá forma kritiky. Následovala 

témata zabývající se obecným zvýšením objemu cestujících ve veřejné dopravě  (v roce 

2018 se mluvilo o očekávaném nárůstu, kdy se dopravci na tuto možnost s předstihem 
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připravovali). Média se také zaměřovala na možnosti negativních dopadů, které souvisely 

především s přeplněností spojů a zneužíváním slev.  

 

V roce 2018 tedy média o tématu referovala spíše kriticky, poukazovala na možné 

chyby, negativa a nezamýšlené důsledky. V tomto roce začaly slevy teprve fungovat, 

takže články se ve většině případů zaměřovaly na budoucí vývoj. Na pozitiva se v tomto 

roce zaměřil pouze deník Právo, který často uváděl komentáře od navrhovatelů, kteří 

vyzdvihovali pozitivní dopady slev – zlepšení životní úrovně cílových skupin a zlepšení 

dostupnosti veřejné dopravy.  

 

 

Graf 16: Nejčastěji zmiňovaná témata u všech zkoumaných médií za rok 2018, vlastní úprava 

 

Nejčastější témata v roce 2019 

V roce 2019 se povaha témat změnila a články se v mnoha případech zaměřily na 

dosavadní náklady, které bylo nutno vynaložit ze státní kasy. Vyčíslení dosavadních 

nákladů se, spolu s  tématem ohledně zvyšujícího se objemu cestujících, stalo 

nejčastějším tématem u mnou zkoumaných médií. Jelikož byly tyto články publikovány 

po cca roce fungování slev, tak se zde objevovaly výpočty za jednotlivé měsíce, které byly 

navzájem porovnávány. Míra kritiky byla v tomto roce nižší, než v roce 2018. Témata 

byla nyní více různorodá a věnovala se jak pozitivním dopadům, tak i těm negativním.  
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Graf 17: Nejčastěji zmiňovaná témata u všech zkoumaných médií za rok 2019, vlastní úprava  

 

 

 

 
Graf 18: Poměr tištěných a elektronických článků u všech zkoumaných médií za období 2017 -2019, vlastní úprava 
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3.2 Proud veřejných politik 

Proud veřejných politik (definice uvedena v kapitole 1.2) se skládá z myšlenek aktérů, 

expertů atd. a dochází zde ke generování alternativ politiky. Na základě snahy o plnění 

volebních a předvolebních programů došlo k diskuzi mezi všemi zainteresovanými 

subjekty o podobě novely zákona o zavedení slev na jízdném.  

 

V proudu veřejných politik jsou také aktéry (promotéry veřejných politik) využívány 

strategie, které jim pomohou k prosazení jejich agendy. V této části jsem se zaměřila na 

analýzu rozhovorů s aktéry, kteří se přímo vyjadřovali k tématu zavedení slev. V první 

části jsem analyzovala názory bývalých ministrů dopravy, které by se daly označit za 

expertní. Další část se věnuje analýze názorů zástupců dopravních společností, kterých se 

novela zákona přímo týká a ovlivní tak jejich podnikání. Poslední kapitola analyzuje 

názory opozičních politiků, kteří se k novele zákona stavěli převážně kriticky. 

3.2.1 Názory bývalých ministrů dopravy na zavedení slev 

Portál zdopravy.cz se ptal bývalých ministrů dopravy na jejich názor ve vztahu ke státem 

zavedených slev. Celkem se dotazoval šesti bývalých ministrů, kteří odpovídali na 

následující otázky: Považujete to za správný krok? Proč ano, proč ne? Co říkáte sumě 

téměř šesti miliard, což je odhad státních kompenzací dopravcům?  Přepis celých 

rozhovorů, včetně kódovacích tabulek je uveden v kapitole Přílohy. 

 

Prvním dotazovaným exministrem dopravy byl Antonín Prachař (bývalý viceprezident 

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, od ledna do listopadu 2014 

ministr dopravy ČR v Sobotkově vládě, bývalý člen hnutí ANO 2011) [Vláda České 

republiky, členové vlády, online]. Jeho vyjádření bylo spíše kritické, a to hlavně k formě 

jízdného zdarma pro obě dvě skupiny obyvatel – jak studenty, tak seniory. Kritizoval 

zejména to, že dojde k rapidnímu navýšení počtu cestujících, což bude mít za 

následek znevýhodnění těch skupin obyvatel, kteří budou platit plnou cenu jízdného. 

Dalším důležitým bodem je podle něj dostatečná kontrola kompenzací, kterou by mě l 

zajistit stát zpětně. 
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„Toto opatření bude mít za následek zvýšení počtu cestujících na úkor těch, kteří na slevy 

nedosáhnou, rádi by jeli vlakem, ale nebudou moci z důvodu kapacity. Stejný problém je u 

dálkových autobusů. MHD by naopak měla být zdarma pro důchodce automaticky …“  

[zdopravy.cz, Bývalí ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, kapacita vlaků i 

nejisté finance, online] 

 

Druhý rozhovor byl s exministrem dopravy Zbyňkem Stanjurou (ministrem dopravy od 

12. prosince 2012 do 17. června 2013. Od 17. června 2013 do 10. července 2013 byl 

ministrem v demisi. Předseda Poslaneckého klubu ODS) [Vláda České republiky, členové 

vlády, online], který k zavedení slev zastává velmi negativní postoj. Kritizuje zejména to, 

že k zavedení těchto slev nebyl žádný společenský požadavek, tedy že se žádná z údajně 

znevýhodněných skupin neozvala ohledně toho, že by jim byla veřejná doprava nějakým 

způsobem znepřístupněna. Podle jeho názoru by resort dopravy měl peníze investovat spíše 

do infrastruktury, jelikož tento návrh nebude mít žádný pozitivní dopad na sektor. 

Výsledkem bude pouze administrativní a finanční zátěž, která bude doprovázena problémy 

s kontrolou dodržování pravidel ohledně slev, které mohou být zneužívány. 

 

„…Problémem bude také výkaznictví. Není jasné, zda je vůbec možné provádět efek tivní 

kontrolu. Opatření může mít kritický dopad i na objednatele, kteří se musejí přizpůsobit v 

rámci tarifu. Dopravci mají vozidla dimenzovaná na určitou kapacitu, která se však zvýší a 

oni již nemají finance na úhradu dalších spojů.“ [zdopravy.cz, Bývalí ministři: Problémem 

chystaných slev je kontrola, kapacita vlaků i nejisté finance, online] 

 

Třetím dotazovaným byl exministr dopravy Pavel Dobeš  (od července 2011 do prosince 

2012 ministr dopravy v Nečasově vládě původně nominovaný za stranu Věci veřejné) 

[Vláda České republiky, členové vlády, online], který se obává zejména zvýšení počtu 

cestujících ve veřejné dopravě, což by mohlo ovlivnit počet míst a kvalitu cestování pro ty 

cestující, kteří za veřejnou dopravu platí standardní cenu. Pokud by došlo k rapidnímu 

zvýšení objemu cestujících, je to podle Dobeše velmi špatný výsledek politiky, který 

připomíná předvolební populismus.  

„…Rovněž velmi důležitá je dohoda s ministerstvem financí na formě záruky, že na tyto 

slevy bude rozpočet ministerstva dopravy  mít peníze. Bez jasného zakotvení slev 
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(rozhodnutím na úrovni Vlády a v Parlamentu) je to obrovský hazard do budoucnosti. “ 

[zdopravy.cz, Bývalí ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, kapacita vlaků i 

nejisté finance, online] 

Dalším respondentem byl bývalý ministr dopravy Radek Šmerda (od dubna do června 

2011 ministr dopravy ve vládě Petra Nečase) [Vláda České republiky, členové vlády, 

online], který se ke slevám staví velmi negativně a označuje jejich zavedení za čistě 

populistické gesto. Podle jeho názoru jde o nekomplexní řešení, které zaplatí zejména 

daňoví poplatníci. Místo slev, by se podle Šmerdy měly zavádět spíše různé formy 

daňových úlev, které by pomohly více lidem. Ve svém vyjádření navrhuje mnoho jiných 

řešení, která by podle něj byla vhodnější než zavedení slev – například přímá podpora 

rodin a seniorů. Stále je však v jeho vyjádření patrná značná kritika. 

„… Pracující budou jezdit za plné jízdné do práce, aby mohli vydělat na tato populistická 

gesta. … Nebo je prostě investujme do lidí v regionech, dejme jim kvalitní levnou dopravu 

za prací, službami a lékařskou péčí, ať se nůžky mezi velkými městy a regiony přestanou 

rozevírat.“ [zdopravy.cz, Bývalí ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, kapacita 

vlaků i nejisté finance, online] 

Při rešerši jsem nalezla další rozhovor s panem Šmerdou, kde se objevil pozitivní dopad, 

který by slevy mohly mít. Ekologičnost vlakové dopravy je také jedním z faktorů, které 

vedly ke schválení slev ze strany vlády (více uvedeno v další kapitole 3.3.4). 

„… Železnice je podle mne ideální ekologický způsob dopravy a zasluhuje si maximální 

podporu, nikoli však nedovolenou podporu dopravců zabalenou do populistického kabátu.  

“ [zdopravy.cz, Bývalý ministr Šmerda: Slevy? Podpora dopravců zabalená v 

populistickém kabátě, online] 

 

Gustav Slamečka (Od 8. května 2009 do 13. července 2010 byl ministrem dopravy České 

republiky ve Fischerově vládě) [Vláda České republiky, členové vlády, online] zavedení 

slev komentoval slovy týkající se politického rozhodnutí ze strany vlády, které nelze 

jednoduše hodnotit odbornými argumenty. Znovu se zde narazilo na téma možného 

diskomfortu cestujících, kteří budou platit plnou cenu, a to hlavně z důvodu možného 

přeplnění spojů. Ceny jízdenek jsou totiž podle Slamečky pouze jedním z faktorů, podle 
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kterých se cestující rozhodují k využití veřejné dopravy. Mezi jeho návrhy patří 

efektivnější využití objemu těchto financí za slevy do komplexnějšího zlepšení dopravních 

služeb. 

„Mou první reakcí je, že jde předně o politické rozhodnutí, které se ne úplně jednoduše 

hodnotí odbornými argumenty. … Cestující se nerozhoduje jenom podle ceny ale i dle 

dalších kritérií, jako je čas přepravy, pohodlí, možnost parkování u stanic, kvalita s lužeb a 

tak dále. …“ [zdopravy.cz, Bývalí ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, 

kapacita vlaků i nejisté finance, online] 

Posledním exministrem, který odpovídal portálu zdopravy.cz, byl Petr Bendl (od 23. ledna 

2009 do 8. května 2009 byl ministrem dopravy ve druhé Topolánkově vládě. Momentálně 

je poslancem za ODS) [Vláda České republiky, členové vlády, online], který novelu 

označuje jako populistickou. Se slevami nesouhlasí a místo nich by preferoval budování 

kvalitnějšího dopravního systému jako celku. 

„Je evidentní, že jde o populismus. Dopad jejich původního slibu je zřejmě samotné 

vyděsil, a tak hledají, jak nebýt za lháře a ze slibu ubrat. … Hledal bych nějakou „zlatou 

střední cestu”. Finance v dopravě velmi chybí. Jen slepí nevidí stav naší dopravní 

infrastruktury.“ [zdopravy.cz, Bývalí ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, 

kapacita vlaků i nejisté finance, online] 

 
Mezi bývalými ministry dopravy nepanovaly ohledně zavedení slev velké názorové 

rozdíly. Většina z nich se přiklání k jiné formě podpory občanům, včetně zahrnutí plátců 

DPH, tedy těch, kteří jízdné se slevou budou výrazně doplácet ze svých daní. Politici 

navrhují spíše investice do infrastruktury či obecné zkvalitnění veřejné dopravy, a to 

takovým způsobem, aby přilákala více cestujících. Podle nich zde totiž hrozí obměna 

struktury cestujících pouze na „dotovanou“ skupinu, z níž nebudou státu pramenit 

prakticky žádné příjmy. Naopak ta skupina obyvatel, která by za veřejnou dopravu měla 

platit, se přesune do jiných forem dopravy (automobily) a tím pádem nedojde ke kýženým 

kladným výsledkům, jako třeba vládou avizované ekologické dopady. 
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Velká část názorů se věnovala nezamýšleným důsledkům, které zavedení slev může mít. 

Mezi tyto nezamýšlené důsledky po analýze zařazuji také zhoršení kvality, která pramení 

z vyššího počtu cestujících a s tím spojený možný diskomfort cestujících. 

 

U exministrů bylo často skloňováno slovo populismus. Bylo tomu tak jak v případě 

přímého označení a upozornění na to, že podle nich zde jde čistě o politické rozhodnutí bez 

pozitivního vlivu na dopravu, tak také v celém kontextu rozhovorů, které byly ve většině 

případů kritické. Objevily se však také pozitivní dopady, které by tato novela mohla mít, a 

tím je ekologičnost železniční dopravy. Tímto faktem argumentoval na tiskové konferenci i 

Dan Ťok, který byl v době schválení slev ministrem dopravy (více v kapitole 3.3.2). 

 

Přímou podporu slevám nevyslovil žádný z dotazovaných exministrů. Objevily se zde 

pouze dva případy, kdy se politici vyslovili pro částečnou formu podpory, která však 

zahrnuje jinou formu slev. Ostatní byli ke slevám velmi kritičtí a s jejich zavedením 

nesouhlasili. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Tabulka 3: Mediální analýza expertů, vyjádření podpory/nesouhlasu, vlastní úprava  

 

3.2.2 Názory dopravců na zavedení slev 

Mediální deník Finmag se dne 16.2.2018 dotazoval zástupců dopravců na jejich názor 

ohledně zavedení zmíněných slev. Anketa mezi experty proběhla v době, kdy ještě nebyly 

známy přesné obrysy navrhované novely zákona a vláda mluvila o cestování pro cílové 

 Přímá 

podpora 

Částečná 

podpora 
Nesouhlas 

Antonín 

Prachař 
 x  

Zbyněk 

Stanjura 
  x 

Pavel 

Dobeš  
 x  

Radek 

Šmerda 
  x 

Gustav 

Slamečka 
  x 

Petr Bendl   x 
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skupiny zcela zdarma, což mělo platit pouze pro železniční dopravu. K této analýze jsem 

přidala ještě vyjádření zástupce za společnost Arriva, která pochází z jiného zdroje, ale 

věnuje se stejnému tématu. Rozhovor proběhl pro portál Busportal dne 5.3. 2018. Celkový 

přepis rozhovorů, včetně analýzy, je znovu uveden v kapitole Přílohy. 

 

Pavel Prouza (ředitel společnosti Flixbus pro ČR a SR) se ke slevám vyjadřoval velmi 

ostře a nesouhlasně. Návrh označil za populistický a ohradil se také na premiérovo tvrzení, 

že návrh pramení z příkladu Slovenska, kde podle něj železniční doprava zdarma dobře 

funguje. Podle Prouzy tomu je však přesně naopak a z výsledků na Slovensku plyne, že 

úroveň služeb železniční dopravy se zhoršila.  

 

„… Možný nárůst počtu cestujících je zjevný, nejde ale o vyvážené složení různých skupin 

cestujících. Pracující raději přesednou na jiný typ dopravy, který jim zabezpečí klid a 

komfort při častém cestování.“ [Finmag.cz, Očima expertů, online] 

Pavel Krtek (generální ředitel Českých Drah), stejně jako ostatní zástupci dopravců, 

nesouhlasí s formou jízdného zcela zdarma. Souhlasí však s určitými slevami, které budou 

doprovázeny rozumnými pravidly. Obává se negativních dopadů, které by tento návrh 

mohl přinést, což by mohla být zejména přeplněnost vlaků ve špičkách. 

„… Pro České dráhy by bezplatné cestování vybrané skupiny zákazníků znamenalo i jistá 

rizika ve vztahu k ratingu či obhajobě zájmů věřitelů, protože kompenzace za bezplatnou 

přepravu nelze vykázat jako tržby.“ [Finmag.cz, Očima expertů, online] 

 

Radim Jančura (majitel RegioJet a Student Agency) v rozhovoru vyjadřoval obavy 

týkající se možného zneužívání jízdného zdarma. Obecně však souhlasí s určitou formou 

slevy pro cílové skupiny, avšak je podle něj nutno nastavit systém tak, aby nedošlo 

k diskriminaci jiných skupin cestujících. 

 

„… Cokoli, co je zdarma, v sobě vždy nese riziko nadužívání. I toto je důležitý aspekt, 

protože pak dochází k růstu nákladů na straně veřejných financí, které by bylo možné 

vynaložit efektivněji na řešení palčivějších sociálních problémů.“ [Finmag.cz, Očima 

expertů, online] 
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Peter Köhler (generální ředitel Leo Express) souhlasí s podporou železniční dopravy u níž 

vyzdvihuje její udržitelnost a ekologičnost. S prvním návrhem jízdného zdarma však také 

nesouhlasí a navrhuje jinou formu podpory, jako je například zrušení DPH na vnitrostátní 

železniční dopravu. 

„… Dnes si myslím, že místo zavedení bezplatného jízdného, by se mohlo zrušit DPH na 

vnitrostátní železniční dopravě nebo například snížit náklady na dopravní cestu.“ 

[Finmag.cz, Očima expertů, online] 

Daniel Adamka (generální ředitel Arriva) se přiklání na stranu navrhovatelů na podporu 

veřejné dopravy. Nelíbí se mu však první návrh, který cílil pouze na železniční dopravu a 

uvádí jízdné zcela zdarma. Podle Adamky není veřejná doprava pouze vlak, ale také 

autobus. Zahrnutí autobusové dopravy do tohoto návrhu by uvítal, a to hlavně z důvodu 

propojení dopravních systémů jízdenek. 

„…. Podmínky by měly platit pro oba druhy dopravy. Zejména v době, kdy většina 

dopravních systémů v krajích využívá výhodu jedné jízdenky jak pro vlak, tak pro autobus 

pro co nejrychlejší a nejpohodlnější dopravu do škol, nemocnic nebo zaměstnání.   Také si 

myslím, že úplně zadarmo není ten správný přístup. Lepší by bylo výrazně zvýšit  slevu na 

jízdné, aby se vyplatilo vždy jet prostředky veřejné dopravy.“ [Busportal.cz, online] 

 
U zástupců dopravních společností panovala obecná shoda ohledně nesouhlasného postoje 

k zavedení jízdného pro studenty a seniory zdarma – všichni zástupci s tímto návrhem 

vlády nesouhlasí. Změna ze strany vlády na zavedení 75% slevy sice proběhla ještě před 

setkáním se zástupci dopravců, které se konalo dne 12.3.2018, dá se však předpokládat, že 

se tak stalo kvůli kritice, která se objevila v médiích (více v kapitole 3.1.2 Analýza 

nejčtenějších médií).  

 

Přímá podpora pro zavedení slev byla vyjádřena pouze od dvou zástupců dopravců. 

S určitým zvýšením slev pro cílové skupiny však souhlasí všichni, kromě ředitele 

společnosti Flixbus Pavla Prouzy. Ten se staví ke slevám kriticky a označuje je za 

populistické gesto. 
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O becná 

stanoviska 

Přímé 

vyjádření 

podpory 

Nesouhlas 

s formou 

jízdného 

zdarma 

Souhlas se 

zavedením 

slev 

Jiné formy 

podpory 

lidem 

Slevy pouze 

jako 

předvolební 

tah 

Pavel 

Prouza 

Flixbus 

 x   x 

Pavel Krtek 

ČD 
 x x   

Radim 

Jančura 

RegioJet 

 x x x  

Peter 

Köhler 

LeoExpress 

x x x x  

Daniel 

Adamka 

Arriva 

x x x   

Tabulka 4: Mediální analýza názorů dopravců, obecná stanoviska, vlastní úprava  

 

Někteří z dopravců zmínili také fakt, že stát by se měl věnovat jiným formám podpory 

občanů, které by mířily na všechny skupiny obyvatel – například snížení daní z přepravy. 

Zajímavým faktem při analýze pro mě bylo téma věnující se diskriminaci, jelikož se 

v době dotazování zástupců ještě nevědělo, že slevy budou platit i pro autobusovou 

dopravu. Očekávala jsem tedy, že tento typ diskriminace na úkor neposkytnutí slev pro 

autobusovou dopravu, bude zmiňován často. Přímo tuto formu diskriminace zmínil pouze 

pan Adamka (Arriva) a okrajově Radim Jančura (RegioJet), který mluvil o znevýhodnění 

určitých skupin obyvatel – což může být chápáno dvěma různými způsoby. Zaprvé jako 

cestující, kteří primárně cestují autobusem, ale také jako cestující, kteří na slevu 

nedosáhnou. 

 

Většinový souhlas zástupců dopravců je z mého pohledu zcela pochopitelný, jelikož to pro 

ně znamená vyšší příjmy – lidé budou více cestovat, rozrůstá se prostor pro soukromé 

dopravce, kteří budou mít státem garantovaný příspěvek. O tomto svědčí také fakt, že 

žádný z výše zmíněných dopravců se prozatím nechystá vyloučit určitý spoj z možnosti 

využití slevy. Můžeme však pozorovat rozdílné ceny u vytížených spojů, které bývají 

mnohdy mnohem vyšší, než spoj v jiném čase. I z tohoto důvodu došlo po roce fungování 
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slev k zastropování maximální částky, která je dopravcům za jeden lístek vyplácena (jak 

bylo uvedeno v kapitole Náklady za první rok fungování). 

 

3.3 Proud politiky 

Proud politiky (detailněji rozvedeno v kapitole 1.3) je proud, kde dochází k interakci mezi 

aktéry, kteří se snaží o získání podpory a moci, která jim pomůže k posílení vlivu při 

nastolování agendy. Jedním ze třech prvků, který tento proud obsahuje je změna složení 

vlády k čemuž došlo při získání důvěry u druhé Babišovy vlády. Aktéři tedy získali jistotu 

podpory pro prosazení jejich zájmů. 

 

Do proudu politiky jsem zahrnula analýzu dílčích politických událostí, tiskových 

konferencí a interpelací, které se odehrály v období let 2018-2019. Všechny tyto události 

pomohly dokreslit kompletní analýzu. Za pomocí grafického znázornění, které je uvedeno 

na konci této kapitoly, mi pomohly zodpovědět výzkumné otázky, které se týkaly 

konkrétních důvodů ke schválení novely zákona o slevách a způsobu jejich financování.  

 

3.3.1 Rozhodnutí o konání schůze Poslanecké sněmovny v neveřejném 

režimu 

Dne 27.3.2018, tedy v den, kdy byly v Poslanecké sněmovně schváleny slevy pro studenty 

a seniory, se konala 11. schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci rozhodli, že se bude schůze 

konat v neveřejném režimu, což v praxi znamená, že není možné dohledat stenografický 

záznam a záznam hlasování od doby, kdy poslanci neveřejný režim schválili. Na žádost 

poslance Jaroslava Faltýnka (ANO) bylo zahájeno hlasování o neveřejném režimu schůze, 

přihlášeno bylo celkem 150 poslanců – 97 z nich bylo pro, 30 proti. Návrh byl tedy přijat. 

[Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, stenoprotokoly, online] 

 

Z tohoto důvodu není možné dohledat, jak v otázce týkající se zavedení slev hlasovali 

jednotliví poslanci a zda jejich hlasování koresponduje s vyjádřením do médií, kde se 

zejména opozice stavěla proti. Vzhledem k tomu, že návrh byl přijat, lze předpokládat, že 

pro hlasovali poslanci ANO a ČSSD, kteří měli zavedení slev ve svých programových 
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prohlášeních a uzavřeli spolu také koaliční smlouvu. Menšinová vláda Andreje Babiše má 

důvěru díky podpoře KSČM, se kterou podepsala dohodu o toleranci.  

 

Stenografický záznam schvalování neveřejného režimu je uveden v kapitole Přílohy. Níže 

přikládám přepis vyjádření poslance Miroslava Kalouska (TOP09), dle kterého jde vidět, 

že většina opozičních poslanců, kteří byli na hlasování přítomni, hlasovali proti návrhu 

pana Faltýnka. 

„… Vážení kolegové, samozřejmě my, kteří jsme zůstali v  menšině, respektujeme to, že 

schůze bude uzavřená, nebude veřejná odteď. To znamená, že si přejete, aby veřejnost 

nejenom neznala průběh té schůze, ale aby se nedozvěděla ani důvody, proč byla svolána, 

aby se nedozvěděla ani od těch, kteří její svolání iniciovali.  Já bych se rád za tu menšinu, 

která si přála, aby to veřejnost slyšela, veřejnosti omluvil a slibuji, že najdeme způsoby, jak 

veřejnosti sdělit, proč si myslíme, že tato schůze byla nezbytná. Děkuji.“ [Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR, stenoprotokoly – vyjádření Miroslava Kalouska, online]. 

 

3.3.2 Zdůvodnění zavedení politiky ze stran navrhovatelů 

 

Tisková konference po jednání vlády, 27. března 2018  

I když hlasování Poslanecké sněmovny probíhalo v neveřejném režimu, tak po skončení 

schůze byla uskutečněna tisková konference, jíž se zúčastnil premiér Andrej Babiš a 

tehdejší ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Hlavní slovo ohledně slev na jízdné si vzal 

ministr dopravy, který hned v úvodu připomněl, že jde v tomto případě o plnění volebního 

programu. Jejich program sice původně sliboval jízdné zcela zdarma, ale podle Ťoka 

muselo dojít k jistým úpravám, a to takovým, aby slevy byly férovější pro všechny. 

Modifikace byla podle Ťoka provedena po reakci kritiků, kteří se ohradili vůči 

administrativní náročnosti. Změna nastala také v rozšíření platnosti slev pro autobusovou 

dopravu. Celé vyjádření z tiskové konference je uvedeno v kapitole Přílohy. Níže uvádím 

zdůvodnění potřebnosti slev z úst tehdejšího ministra dopravy Dana Ťoka [Vláda ČR, 

Tisková konference 27.3.2018, online]. 
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„… Jsem přesvědčen, že to je krok správným směrem a že to pomůže především motivovat 

k cestování ekologickým prostředkem, což je železnice, a využívání i té regionální dopravy 

autobusové. Ještě se zmíním o tom, proč jsme přistoupili i k těm autobusům. Dneska 

zhruba z 6 300 obcí je obsluhováno vlakem asi 1 300, 6 150 obcí je obsluhováno 

autobusovou dopravou, tak aby i senioři, kteří bydlí v obci, které nejsou na tratích 

železnice, tak mohli využívat tuto výhodu, děkuju.“ [Vláda ČR, Tisková konference 

27.3.2018, online] 

 

Po této tiskové konferenci, se objevily další důvody ze strany vlády pro potřebnost této 

novely: 

 Plnění volebního programu 

 Větší zaplněnost nevytížených spojů 

 Motivace k cestování ekologickým prostředkem 

[Ibid.] 

 

Interpelace ke způsobu financování nové slevy na jízdné, 14. dubna 2018 

Interpelaci na premiéra Andreje Babiše ze dne 14.4.2018 využil opoziční poslanec 

Dominik Feri (TOP09) a týkala se způsobu financování státem zavedených slev. Opoziční 

poslanec Feri se premiéra dotazoval na to, jak hodlá financovat vládní návrh ohledně 

zavedení slev a zda půjde část peněz opravdu z rozpočtu Ministerstva školství (dále jen 

MŠMT). 

 

Andrej Babiš reagoval shrnutím všech zdrojů, které budou na kompenzace slev využity. 

Podle Babiše se jedná o nespotřebované výdaje ministerstev (celkem se jednalo o 8,3 

miliard, které bude možné čerpat). Babiš se ohradil proti tvrzení v médiích, která kritizují 

kroky vlády ve vztahu k financování slev z nespotřebovaných výdajů MŠMT – nejde podle 

něj o to, že by se braly peníze učitelům. 

 

Andrej Babiš, předseda vlády: „… Takže těch 400 milionů Ministerstva školství, které 

jsme ušetřili, jsou 300 milionů nedočerpané prostředky na mezinárodní spolupráci ve vědě 

a výzkumu. Jsou to účelové prostředky vázané na uhrazení poplatků za členství České 

republiky v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje. A ten poplatek je hrazený 



 

 
 

64 

nějakým kurzem. Tím, že posílila koruna, jsme ušetřili. „[Interpelace na premiéra Andreje 

Babiše, 14.4.2018, online] 

 

Další část vyjádření premiéra Babiše se věnovala potřebnosti slev pro důchodce, kteří se 

mnohdy nachází ve finanční tísni a také studentům, kteří platí vysoké nájmy. Celý přepis 

interpelace je uveden v kapitole Přílohy. 

 

Andrej Babiš, předseda vlády: „…Pokud někdo má důchod 12 240 korun, to je průměr, a 

zaplatí nájem a léky, tak si myslím, že sleva, kterou jsme navrhli a schválili, je přilepšení 

životní úrovně všech důchodců. A možná i nějakých studentů určitě ze sociálně slabších 

rodin, které dnes musí platit vysoké nájmy v Praze a Brně. Proč? No , protože jsme 

zapomněli stavět byty.“ [Ibid.] 

 

Po vyjádření premiéra Andreje Babiše na interpelaci se objevila nová fakta, kterými jsou: 

1. Způsob financování 

 Nespotřebované výdaje ministerstev 

 Ušetření na základě posílení koruny, ve vztahu k nedočerpaným prostředkům na 

mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu v řádu 300 milionů 

 

2. Další důvody k potřebnosti novely 

 Přilepšení životní úrovně důchodcům, kteří dosahují nízkých důchodů 

 Přilepšení životní úrovně studentům (ze sociálně slabších rodin), kvůli tomu, že 

platí vysoké nájmy (zejména v Praze a Brně) 

[Ibid.] 

3.3.3 Názory opozičních politiků k zavedení novely zákona ohledně slev 

Dne 14 března 2019 se uskutečnila interpelace na premiéra Andreje Babiše, která byla ve 

věci nesystémových kroků vlády. Při této interpelaci se dostali ke slovu dva opoziční 

poslanci, kteří se vyjadřovali ohledně zavedení slev pro studenty a seniory. Byli jimi 

Dominik Feri (TOP09) a Vít Rakušan (STAN). 
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První se vyjadřoval opoziční poslanec Dominik Feri, který již po druhé interpeloval 

premiéra na téma slev na jízdném. Feri upozornil na to, že před rokem, když vláda 

premiéra Babiše představila návrh slev, se na kabinet snesla silná vlna kritiky ze strany 

opozice. Kritizoval se zejména velký objem peněz, který bude nutno na tento návrh 

vynaložit a také jeho značně populistický charakter. Podle Feriho to znamená, že až bude 

potřeba šetřit, tak zavedení slev už nikdy nikdo nezruší, protože by to bylo velmi 

nepopulární a veřejností špatně přijato. Dále Feri uvedl, že existují jiné alternativy, jak 

pomoci cílovým skupinám: 

„… jestli chcete pomoc třeba takovým studentům, takže se to dá udělat jinak. A přišli jsme 

s vlastním řešením. Je tady návrh zákona, je tady předloha, která snižuje třeba daně pro 

studenty, resp. odvodové zatížení pro studenty, prostě ať jim z té brigády zbude víc. To je to 

rozumné pravicové řešení.“ [Interpelace na premiéra Andreje Babiše, 14.3.2019, online] 

V další části interpelace se Feri již věnoval současnosti a připomněl, že nyní se vláda 

nachází přesně v tom okamžiku, na který bylo upozorněno před rokem – vláda musí začít 

šetřit. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) apeluje na resorty, že je potřeba 

snižovat, a nikoliv navyšovat výdaje ministerstev a žádá ministerstva o hledání úspor. Feri 

dále směřoval otázky na premiéra v jaké fázi se nachází možné zrušení těchto slev. Premiér 

Andrej Babiš toto odmítl a ujistil studenty a seniory, že žádné slevy se rušit nebudou.  

Dalším opozičním poslancem, který se připojil k interpelaci byl Vít Rakušan, který 

apeloval na premiéra, aby uvedl, proč se peníze z rozpočtu nevyužijí v oblasti školství, 

vědy a výzkumu, kam původně patřily.  

„… Bavíme se o 170 miliardách korun, které byly nalezeny, použijí se na jízdné. A já se 

ptám, proč ty peníze nezůstanou ve vědě, proč ty peníze nezůstanou ve výzkumu, proč ty 

peníze nezůstanou v oblasti školství, inovací, prostě toho, co jsme všichni vydávali za naše 

předvolební priority číslo jedna: vzdělanost, věda, výzkum, tam, kde Česká republika 

v rámci Evropy výrazně zaostává v inovacích, ve výzkumu. Ptám na se úplně jednoduchou 

jednu otázku, proč se přesouvají jinam. …“ [Interpelace na premiéra Andreje Babiše, 

14.3.2019, online] 

Andrej Babiš reagoval uvedením stejných důvodů jako při první interpelaci na toto téma 

(14.4.2018, uvedena v předešlé kapitole 3.3.3). Razantně odmítá, že by peníze byly 
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sebrány Ministerstvu školství a znovu připomíná, že objem financí, které jsou určeny na 

slevy pocházejí z nespotřebovaných výdajů ministerstev a posílení koruny. 

„… To jsou peníze, které dostaly jednotlivé resorty v  minulosti a neutratily je. Ty peníze 

mají nějaká pravidla. A ty peníze se skládají z evropských peněz, které se skládají 

samozřejmě z investičních a nějakých provozních, a z českých peněz, které jsou také 

investiční.“ [Interpelace na premiéra Andreje Babiše, 14.3.2019, online] 

„… Chápete rozdíl, když je koruna 27 a koruna 25, že je tam rozdíl? Že ty dvě koruny jsou 

nějaký zisk? Nějaký kurzový rozdíl, který my jsme získali? Nenávratně vznikl kurzový 

rozdíl, pozitivní, 300 milionů. A ten nemůžeme použít na něco jiného, o čem vy mluvíte. …“ 

[Ibid] 

Další názor od opozičního politika pochází z rozhovoru pro server E15, který se 

uskutečnil 21.3.2019 s Miroslavem Kalouskem. Věnoval se tématu návrhu státního 

rozpočtu na další rok. Redaktor se dotazoval Kalouska, jaké změny by uskutečnil, aby 

plánovaný rozpočet a jeho schodek byl přijatelný. Otázka zněla, co by bylo možné ze 

státních výdajů zredukovat. Miroslav Kalousek jako příklad uvedl zrušení vládních slev na 

jízdném, které označil za nesmyslné. 

„Učitelé jsou ve stávkové pohotovosti, protože jim vláda slíbila patnáctiprocentní nárůst 

platů, ale dostanou jen deset procent. Vláda by potřebovala nějakých pět miliard. Kdyby 

škrtla nesmyslnou slevu na jízdném, rázem je má. Každý student by jistě pochopil, že je 

lepší jezdit bez slevy do dobrých škol než se slevou do  špatných.“ [E15, rozhovor 

s Miroslavem Kalouskem, Babišova vláda kašle na budoucnost, online] 

 

3.3.4 Výstup analýzy v proudu politiky 

Když menšinový kabinet Andreje Babiše vydal první programové prohlášení a žádal s ním 

o důvěru sněmovny, tak slevy na jízdném v něm nebyly. Teprve druhá úprava programu 

zahrnovala nejen slevy, ale také mnoho dalších programových priorit vládních stran. 

Menšinový kabinet se tedy znovu snažil o získání důvěry sněmovny a na tiskové 

konferenci, dne 8.1.2018, poprvé uvedl nové programové priority. Andrej Babiš 

na konferenci uvedl, že přidáním slev vyslyšel požadavky zástupců seniorů. [ČT24, Vláda 

rozšířila programové prohlášení o bezplatné vlaky pro penzistky a studenty, online].  



 

 
 

67 

Jedním ze třech prvků, který obsahuje proud politiky je změna složení vlády k čemuž došlo 

při získání důvěry u druhé Babišovy vlády. Aktéři tedy získali jistotu podpory pro 

prosazení jejich zájmů. 

 

Na základě tematické analýzy politického diskurzu, který se věnoval stěžejním událostem 

ve vztahu komunikace klíčových aktérů k veřejnosti, mi vyvstaly nové zdůvodnění 

potřebnosti slev, které vláda jako celkový balíček nikdy hromadně nepředstavila. 

Komunikace těchto zdůvodnění proběhla od více aktérů a pro různá média.  

 

Na základě mé analýzy můžu zodpovědět mou třetí výzkumnou otázku, která se 

vztahuje k hlavnímu cíli této diplomové práce: Jaké byly konkrétní důvody ke schválení 

novely zákona o slevách?  

 

Těchto důvodů je dohromady celkem 10 a jsou jimi: 

 

 

 

 

Graf 19: Zdůvodnění potřebnosti slev; vlastní úprava  
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Graf 20: Zdroje informaci ohledně zavedení slev; vlastní úprava 

 

Na základě výše uvedeného grafu můžeme vidět, že většina zdůvodnění padla 

v rozhovorech pro média a nebyly kabinetem komunikovány na tiskových konferencích 

přímo po jednáních vlády. Celkově se vláda k tomuto opatření vyjadřovala na různých 

kanálech, například využívala sociální síť Twitter a různé rozhovory pro média na toto 

téma. Při své analýze jsem však nikde nenašla ucelený koncept pro potřebnost těchto slev 

nebo analýzu, která by ukazovala, jaký efekt budou slevy mít. Jediné oficiální vyjádření ze 

strany vlády je uvedeno v kapitole Zdůvodnění potřebnosti novely zákona o zavedení slev 

ze stran navrhovatelů na straně 31. 

 

Roztříštěnost všech zdůvodnění připomíná model odpadkového koše , který byl popsán 

v první kapitole věnující se Teorii tří proudů. Připomeňme si, co tento model popisuje: jde 

o pomyslný koš, kam rozhodovatelé odhazují problémy a možná řešení nezávisle na sobě a 

na tom, jakou formu budou mít výstupy. 

 

Způsob financování těchto slev byl velmi horkým tématem a tato otázka padala  v médiích 

velmi často. Jak bylo uvedeno v první kapitole věnující se Teorii tří proudů, tak 

připravenost jednotlivých proudů ke spojení se odvíjí od toho, zda existuje alespoň jedna 

schůdná alternativa politiky, která splňuje kritéria přežití. Těmito kritérii byla označena 
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technická proveditelnost, přijatelnost hodnoty, veřejná shoda a finanční životaschopnost 

[Kingdon 2011: 131-139]. 

Z dostupných zdrojů a následné analýzy mi vyplynulo několik zdrojů, kterými chce 

vláda financovat zavedení slev a dokázala jsem tak zodpovědět mou čtvrtou 

výzkumnou otázku, která se vztahuje k hlavnímu cíli této diplomové práce : Splnil 

návrh politiky tzv. „kritérium pro přežití“ v podobě finanční proveditelnosti?  

 

Finanční proveditelnost je v tomto případě brána jako dostatečné finanční zdroje a 

specifikace zdrojů k financování slev. Těchto zdrojů je dohromady šest a jsou jimi: 

 

 

 

Graf 21: Způsob financování slev; vlastní úprava  
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Graf 22: Zdroje informací ohledně způsobu financování slev; vlastní úprava 
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Otevření okna příležitostí 

Teorie tří proudů popisuje celkem tři proudy – proud problémů, proud politiky a proud 

veřejných politik. Jedním z mých cílů práce bylo zjistit, v jakém proudu se okno 

příležitostí otevřelo. Vzhledem k provedené analýze lze tvrdit, že k tomu došlo v každém 

z těchto tří proudů.  

 

Na schématu níže, jsem aplikovala zjištění, která z analýzy vyplynula, u každého z proudů 

je jasně patrno, že na základě jeho charakteristiky došlo k určitým změnám, které malými 

krůčky vedly k prosazení agendy. Nejzásadnější změna se stala v proudu politiky, kde 

došlo k uzavření takové koalice, která prosazovala stejné zájmy.   

 

 

Graf 23: Schéma Teorie tří proudů ve vztahu ke zjištěným výsledkům  analýzy, vlastní úprava 

 

Za pomocí Teorie tří proudů jsem se mimo jiné snažila zjistit, kde se okno příležitostí 

otevřelo jako první. K tomu posloužila provedená mediální analýza, která si mimo jiné 

kladla za cíl na tuto otázku odpovědět. Na jejím základě jsem dospěla k závěrům, že daná 

politika byla již politiky zpočátku zformována a navrhovatelé přišli s hotovým návrhem, 
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nebylo ani prokázáno, že veřejná doprava je cílovým skupinám méně přístupná než jiným 

skupinám obyvatel. Články, které jsem analyzovala se od počátku totiž nevěnovaly tomu, 
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že by byl ve společnosti shledán problém s nedostupností veřejné dopravy, ale zabývaly se 

pouze samotným návrhem ze strany politiků. Výstupem veřejných politik se dne 27. března 

2018 stalo uzákonění 75% slev pro studenty a seniory na jízdném, které platí dodnes.  

 

Na základě mých zjištění je možné potvrdit první dvě stanovené hypotézy: 

 

H1: „K otevření okna příležitostí v proudu politiky dochází, pokud dochází ke změně, 

alespoň v jedné z těchto oblastí: změna v zákonodárném sboru, zvolení nové vlády, kampaň 

zájmových skupin, nebo změna ve společenské náladě.“ 

PROUD POLITIKY  

Změna v zákonodárném sboru ano 

Zvolení nové vlády ano 

Kampaň zájmových skupin ? 

Změna ve společenské náladě ne 

Tabulka 5: Znázornění hypotézy č.1 ohledně otevření okna příležitostí v proudu politiky, vlastní úprava  

 

H2:„K otevření okna příležitostí v proudu problémů dochází, pokud dochází ke změně, 

alespoň v jedné z těchto oblastí: změna v zákonodárném sboru, zvolení nové vlády, kampaň 

zájmových skupin, nebo změna ve společenské náladě.“ 

PROUD PROBLÉMŮ  

Změna v zákonodárném sboru ano 

Zvolení nové vlády ano 

Kampaň zájmových skupin ? 

Změna ve společenské náladě ne 

Tabulka 6: Znázornění hypotézy č.2 ohledně otevření okna příležitostí v proudu problémů, vlastní úprava  

 

Třetí hypotézu nelze ani potvrdit ani vyvrátit, jelikož jednání Poslanecké sněmovny 

probíhalo v neveřejném režimu, což znamená, že nelze dohledat, jak který politik hlasoval 

a kdo tedy při hlasování prosazoval zavedení slev pro studenty a seniory. Hypotéza by se 

dala ověřit možnými rozhovory s členy Poslanecké sněmovny, kteří by tak mohli 

poskytnout informace ohledně hlasování členů vlády. 
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H3: „Návrhy veřejných politik, které jsou v souladu s obecnou ideologií vlády nebo 

většinou v zákonodárném sboru, mají větší šanci se dostat do agendy.“ 

3.4 Náklady za první rok fungování 2018-2019 

Vláda ČR po roce fungování slev uvedla finanční náklady, na které tato novela vyšla. 

Plánovaný objem financí, který si stanovila vláda byl 6 miliard Kč za rok. Za první rok 

fungování stát na slevách vyplatil dopravcům celkem 5,6 miliard korun. Časové období se 

datuje ode dne zavedení slev, tedy od 1.9.2018 do 31.8.2019. Rozpis jednotlivých položek 

je uveden v tabulce č. 7 níže. 

 

 

Graf 24: Přehled vyplacených kompenzací za jednotlivé měsíce 2018 -2019, zdroj: vlastní úprava podle zdopravy.cz 

[zdopravy.cz, účet za dvanáct měsíců státních slev, online] 

 

 Objem v Kč Podíl na celkovém počtu kompenzací [%] 

Dítě/žák, sleva 75 % 2 122 461 115 37,958 

Student, sleva 75 % 2 072 962 778,2 37,073 

Senior +65, sleva 75 % 1 253 227 138,9 22,413 

Tabulka 7: Přehled vyplacených financí za první rok fungování slev, zdroj: vlastní úprava podle Ministerstva dopravy, 

údaje o slevách, online 
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Vláda také uvedla, jaký objem financí byl vyplacen jednotlivým dopravcům, viz tabulky č. 

8 a č. 9 níže. 

Železniční dopravci Objem v Kč 

České dráhy 219 543 303 

RegioJet 14 757 175 

LeoExpress 6 158 871 

GW Train Regio 2 272 307 

Tabulka 8: Vyplacené finance pro železniční dopravce, zdroj: vlastní úprava podle Ministerstva dopravy, Dopravci 

fakturovali za slevy 463 milionů korun, online 

 

Autobusoví dopravci Objem v Kč 

Arriva Morava 18 559 643 

ČSAD Ústí nad Orlicí 12 488 946 

Arriva Střední Čechy 11 914 605 

ČSAD autobusy Plzeň 11 654 753 

Student Agency 10 908 867 

Tabulka 9: Vyplacené finance pro autobusové dopravce, zdroj: vlastní úprava podle Ministerstva dopravy, Dopravci 

fakturovali za slevy 463 milionů  korun, online 

 
Jedním z hlavních argumentů vlády pro potřebnost tohoto opatření bylo možné ohrožení 

příjmové chudoby nízkopříjmových obyvatel. Mezi tyto obyvatele se řadili jak senioři, tak 

studenti. Na základě tohoto tvrzení jsem za pomocí ČSÚ shromáždila informace, kterými 

Česká republika disponuje v návaznosti na toto téma.   

 

V roce 2017, kdy se o přijetí tohoto programu začalo veřejně uvažovat, dosahoval 

průměrný roční čistý příjem na jednu osobu v domácnosti celkem 182,4 tisíc korun. Tato 

částka je o 10 tisíc korun vyšší než v roce 2016. Ohroženo příjmovou chudobou je za rok 

2018 v ČR celkem 9,6 % Čechů, na základě tohoto čísla se ČR řadí mezi evropské země 

s nejnižším podílem lidí ohrožených příjmovou chudobou [ČSÚ, Příjmová chudoba 

ohrožuje necelou desetinu obyvatel, online]. 
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Vláda ČR se snaží napravit první nezamýšlené důsledky, které se během roku fungování 

objevily a které ministerstvo nevzalo v úvahu před zavedením této novely. Ministerstvo 

obecně nenastavilo mnoho podmínek pro dopravce s čímž souvisejí problémy, které se 

během roku fungování objevily: 

 

Ministerstvo dopravy v roce 2017 nezastropovalo maximální částku, kterou bude 

vyplácet dopravcům, což v praxi znamená obrovské rozdíly ve vyplácení 75% slevy 

dopravcům. Jako příklad zde uvedu jízdenku vlakem Praha-Ostrava u soukromého 

dopravce Leo Express. Tento atraktivní spoj je hojně využíván převážně v pátek. Leo 

Express ještě před zavedením slev využíval tzv. „pohyblivou“ cenu jízdenek, kdy se 

konečná cena za lístek odvíjela od obsazenosti vlaku a času, kdy spoj jede. Tedy například 

cena jízdenky ve středu odpoledne je 249 korun, stát zaplatí za studenty a seniory 186 

korun. V pátek odpoledne se však cena výrazně liší a její výše dosahuje 1109 korun. 

V tomto případě je tedy nutno dopravci zaplatit 75% slevu, což je celkem 831 korun. 

[DVTV, Dárek za miliardy, online] 

 

Ministerstvo dopravy o změně začalo přemýšlet po roce fungování, kdy stát zafinancoval 

celkem 5,6 miliard dopravcům. K určení maximální ceny jízdného došlo od ledna roku 

2020. Nově byla tedy stanovena maximální cena plného jízdného, ze kterého se odvozuje 

státem zavedená sleva. V případě, že cena jízdenky i přes nastavený strop daný limit 

přesáhne, tak sleva, která je proplacena státem bude nižší než 75 %. [Ministerstvo dopravy, 

Změny ve slevách na jízdné: Proplácení bude mít svůj strop, online] 

„Slevy jsou vypláceny z obyčejného jízdného, regulovaného formou věcného usměrňování 

cen.  Nejprve byly hrazeny z výše jízdného dle základního ceníku. Na základě stížností 

cestujících, že dopravci běžně nabízejí i nižší jízdné, byl následně výpočet upraven a dnes 

jsou slevy poskytovány z výše jízdného, které dopravce reálně uplatňuje u těch cestujících, 

na které se státem garantovaná sleva jízdného nevztahuje.  

Cena jízdného na železnici nesmí překročit částku, kterou každý dopravce kalkuluje na 

základě svých oprávněných nákladů. Zároveň cena jedné jízdenky nesmí být kompenzována 

cenou jízdenky jiné. Na dodržování těchto pravidel dohlíží Specializovaný finanční úřad, 

který sleduje výši jízdného a v případě podezření, že dopravce nabízí jízdné v nepřiměřené 

výši, zahajuje cenovou kontrolu. V současné době tyto cenové kontroly probíhají. “ 
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[Ministerstvo dopravy, Změny ve slevách na jízdné: Proplácení bude mít svůj strop, 

online] 

 

Nedostatečná regulace ze strany státu, konkrétně to, že nebyla specifikována třída, 

kterou je možné využívat (zejména ve vlacích). Například společnost RegioJet má ve 

svých vlacích celkem čtyři cenové třídy – lowcost, standart, relax a business, z nichž sleva 

jde uplatit ve všech kromě businessu. Ovšem i ta nejnižší třída lowcost však splňuje 

základní požadavek vlády pro zavedení těchto slev, a to je dopravení osob (zejména těch 

nízkopříjmových, kteří by si jinak nemohli dovolit a zpřístupnit jim tak lépe veřejnou 

dopravu) z bodu A do bodu B i s wifi připojením. Proč jsou však slevy dotovány i na třídu 

standart a relax, kde se dostane k cestě i horký nápoj a noviny zdarma odůvodněno již není. 

[DVTV, Dárek za miliardy, online] 

3.5 Objem vyplacených financí za rok 2019  

Ministerstvo dopravy do nynější doby nevydalo kompletní statistiky za vyplacený objem 

peněz dopravcům za druhý rok fungování, tj. od září 2019 do srpna 2020 (první rok byl 

datován od září 2018 do srpna 2019). Rozhodla jsem se tedy v této kapitole uvést náklady 

za celý rok 2019, který byl označován jako nejnákladnější.  

 

Jelikož v roce 2020 bylo kvůli koronaviru cestování veřejnou dopravou značně omezeno, 

tak lze očekávat, že čísla za rok 2020 budou nižší, a ne tedy zcela objektivní. Kvůli 

omezení volného pohybu osob došlo ke snížení využívání veřejné dopravy na nezbytně 

nutné cesty. Uvedením kompletního účtu za rok 2019 lze přiblížit, jak se slevy promítly do 

výdajů státního rozpočtu. 
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Graf 25: Kompenzace dopravcům za slevy na jízdném  za rok 2019, zdroj: vlastní úprava podle statistik mdcr.cz 

 

V grafu výše můžeme vidět, že vlakoví dopravci získali vyšší objem peněz (celkem 3,15 

miliard) než dopravci zajišťující autobusovou dopravu. Pokud bychom sečetli celkový účet 

za slevy v roce 2019 dostaneme se na částku 5,78 miliardy. Pro srovnání v roce 2018 

vyšly stát zavedené slevy na 5,6 miliard. Jedná se tedy o meziroční nárůst o 3,2 %. Do 

konečné částky za rok 2019 se tedy nepromítlo zastropování maximální částky, kterou si 

ministerstvo kladlo za cíl snížit zneužívání veřejné dopravy, a tedy navyšování základní 

ceny jízdenky dopravci.  

 

Otázkou zůstává, zda se tedy zvýšil počet cestujících. Podle dat Ministerstva dopravy se 

v roce 2018 veřejnou dopravou přepravilo skoro 530 milionů osob. V roce 2019 to 

bylo po zaokrouhlení cca 549 milionů osob. Jedná se tedy o meziroční nárůst o cca 3,5 

% cestujících [Ministerstvo dopravy, Souhrnné statistiky, online]. 

 

Například České dráhy, které získaly nejvyšší objem vyplacených kompenzací, 

zaznamenaly zisk v roce 2019 celkem 58 milionů Kč. Oproti tomu v roce 2018 byly ve 

ztrátě 230 milionů Kč [ČT24, České dráhy měly loni zisk, online]. Pro ČT se na toto téma 

vyjádřil předseda představenstva a generální ředitel ČD Václav Nebeský – „Více než 
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desetiprocentní růst jsme zaznamenali zejména na klíčových dálkových linkách a 

v příměstských vlacích v okolí velkých aglomerací.“ [Ibid.]. 

 

Server zdopravy.cz se podíval na vývoj ceny jízdenek od zavedení slev. Na základě 

výroční zprávy, kterou zveřejnily České dráhy lze vidět, že reálně se jízdné zdražilo, 

oficiálně však ke zdražení nedošlo. Došlo totiž k omezení dostupnosti akčních jízdenek. 

Redakce zdopravy.cz toto zdražení reflektovala na výpočtu průměrné ceny, kterou každý 

cestující zaplatí za jeden kilometr. Dalším ukazatelem je, že průměrná cena jízdenek 

stoupla z 46 Kč na 56 Kč. Na grafech níže můžeme vidět vývoj cen od roku 2016 do roku 

2019 na nichž se ukazuje vzestupná tendence. 

 

 

Graf 26: Průměrná cena na kilometr a osobu, zdroj: vlastní úprava podle zdopravy.cz, Slevy přinesly Českým drahám 

přes dvě miliardy, cestujícím dražší jízdné, online 
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Graf 27: Průměrná cena jízdenky na osobu, zdroj: vlastní úprava podle zdopravy.cz, Slevy přinesly Českým drahám přes 

dvě miliardy, cestujícím dražší jízdné, online 

 

 

Graf 28: Tržby z osobní dopravy, zdroj: vlastní úprava podle zdopravy.cz, S levy přinesly Českým drahám přes dvě 

miliardy, cestujícím dražší jízdné, online 
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3.6 Použité strategie 

V této kapitole dojde k propojení výsledků tematické analýzy, která se týkala politického 

diskurzu, kde jsem zkoumala vyjádření těch klíčových aktérů, kteří se snažili o změnu 

politiky a zavedení slev pro studenty a seniory na veřejnou dopravu. V této části se 

zaměřím na zodpovězení zbylých výzkumných otázek, které se vztahují k Teorii tří 

proudů, konkrétně výzkumné otázky č. 2 Jaké strategie byly použity ze stran navrhovatelů 

pro získání podpory? 

 

Klíčovými aktéry mé analýzy se stal premiér Andrej Babiš a tehdejší ministr dopravy 

Dan Ťok. Oba tito aktéři se v médiích vyjadřovali ohledně zavedení slev, zastávali tedy 

kladný postoj k přijetí této agendy, obhajovali ji a využívali také určitých nástrojů k tomu, 

aby byla agenda schválena.  

 

Jako tyto nástroje jsem identifikovala manipulační strategie  a ústupky. Jejich 

konkrétní využívání u aktérů jsou také součástí mých výzkumných otázek, přesněji otázky 

č. 2: Jaké strategie byly použity ze stran navrhovatelů pro získání podpory?  

 

Klíčoví aktéři využívali tyto strategie k tomu, aby přesvědčili o potřebnosti zavedení slev. 

V jejich mnoha vyjádřeních pro média nebo na tiskových konferencích jsem identifikovala 

hlavní manipulační strategii, čímž bylo hraní na city. Jako bylo uvedeno v kapitole 1.7, 

tak hraní na city se zaměřuje na emoce a vychází z teorie vyzvedávání emocí. Jejím 

předpokladem je vliv nálady ve společnosti na chování samotné vlády [Novotný 2012: 48].  

 

Tuto strategii více využíval premiér Andrej Babiš. Manipulační strategie se však objevila 

také u vyjádření obou tehdejších ministrů dopravy. Například při tiskových konferencích 

vlády nebo při rozhovorech pro určitá média: 

 

„Je to jedno z mnoha opatření, kterými se naše vláda snaží vracet lidem jejich peníze, což 

je v době ekonomického růstu extrémně důležité,“ uvedl pro deník Právo premiér Andrej 

Babiš  [Deník Právo, Dopravci zlevněné jízdné uvítali, str. 4] 
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„Podporu zejména seniorům si stát ne že dovolit může, ale musí,  …Druhá věc je podpora 

studentů, tam jde o novou generaci. …“ uvedl pro ČT Dan Ťok [ČT24, Studenti a senioři 

ušetří za vlaky a autobusy, online] 

 
„Studenti i senioři si takové opatření zaslouží. Stát by měl tuto službu hradit všem 

dopravcům, nepředpokládáme ale, že půjde o nějakou enormní zátěž pro státní rozpočet,“ 

uvedl po jednání vlády o programovém prohlášení tehdejší ministr dopravy Dan Ťok. 

[Vláda ČR, Tisková konference 8.1.2018, online] 

 
„Díky slevám na jízdné jsme zlepšili dostupnost veřejné dopravy pro studenty i seniory a 

ulehčili jim finanční situaci. Dojíždění do školy nebo k lékaři už jejich peněženky zatěžuje 

mnohem méně než dříve. …“ uvedl další tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík 

[Tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR, online] 

 

Premiér Andrej Babiš se stal hlavním aktérem při interpelacích na toto téma, kdy ho 

několikrát interpeloval opoziční poslanec Dominik Feri (TOP09). Při další interpelaci ze 

dne 14.3.2019 se Feri dotazoval v jaké fázi jsou jednání ohledně možného zrušení slev, 

které vláda avizovala na začátku roku 2019, kdy bylo nutno hledat další úspory u 

jednotlivých ministerstev. Odpověď Andreje Babiše směřovala k jasnému nesouhlasu 

s rušením slev. Další vyjádření politiků, byla uvedena v kapitole 3.2.1 a 3.3, níže uvádím 

další vyjádření u této interpelace, kde jsem znovu identifikovala nástroj hraní na city: 

 

„… A já jsem strašně rád, protože ty babičky mi píšou, že mohou jezdit za vnučkami 

častěji. Ne jenom jednou, ale častěji. … My určitě jsme rádi, že ty slevy jsou. Já si myslím, 

že studenti si to taky zaslouží. … Takže jednoznačný úspěch. Důchodci a studenti to 

přivítali. Píšou nám, jsou rádi. A my jsme rádi, že jsme jim pomohli. A tyto slevy pozitivn ě 

hodnotí nejenom cestující, ale i dopravci. … A znovu opakuji, že pokud já budu premiér, 

slevy budou, protože si myslím, že jsme významně pomohli i důchodcům i studentům, a oni 

si toho váží a také nám píšou děkovné dopisy. … „uvedl po interpelaci premiér Andrej 

Babiš  [Interpelace na premiéra Andreje Babiše, 14.3.2019, online] 

 

Dalším nástrojem, který byl při procesu schvalování agendy identifikován, jsou ústupky. 

Jak bylo popsáno v kapitole 1.7, jde v tomto případě o ústupek ze strany aktérů, kteří 
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mohou na základě této strategie dosáhnout jejich cíle za cenu toho, že v určité situaci učiní 

změny v návrhu [Herweg et 2015: 445].  

 

Programové prohlášení hnutí ANO totiž původně obsahovalo návrh na jízdné zcela zdarma 

pro studenty a seniory, které mělo platit pouze na vlakovou dopravu. V médiích se na toto 

konto snesla řady kritiky, dopravci (zejména ti autobusoví) se obávali obrovského snížení 

počtu cestujících a hovořili také o diskriminaci ze strany vlády. 

 

Po předčasných volbách v roce 2017, kdy zvítězilo hnutí ANO, přišlo vládnutí bez důvěry, 

a to až do roku 2018. První vláda Andreje Babiše totiž vládla od prosince 2017 do června 

2018 jako menšinová. V lednu 2018 totiž nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a do 

června 2018 tak vládla v demisi. Dne 6.6.2018 byl Andrej Babiš jmenován podruhé 

premiérem a začal připravovat svou druhou vládu. Ta byla prezidentem Zemanem 

jmenována 27.6.2018. [irozhlas, Česko má novou vládu, online].  

 

Druhá vláda Andreje Babiše získala důvěru sněmovny 12.7.2018, kdy složila koalic i 

s ČSSD. Tentýž den byla také uzavřena dohoda o toleranci mezi ANO a KSČM [ČT24, Po 

celodenním maratonu má Babišova druhá vláda důvěru, online]. Součástí koaliční smlouvy 

mezi ANO a ČSSD bylo plnění volebního programu obou stran a nalezení tak společného 

kompromisu.  

 

Ústupkem se tedy v tomto případě stalo odpuštění od jízdného zdarma pro studenty a 

seniory omezeného pouze na autobusovou dopravu a úpravu tohoto návrhu na nynější 

podobu. Oficiální zdroje, jako důvody k této změně, uvádějí snahu o zabránění možných 

negativních dopadů. Tyto dopady jsou podle vlády narušení síťovosti a provázanosti 

veřejné dopravy a možné zneužívání bezplatné přepravy. Nynější podoba je podle vlády 

také více férová, jelikož sem byla zahrnuta i autobusová doprava. Na základě ana lýzy 

názorů dopravců v kapitole 3.2.3, lze předpokládat, že tomuto rozhodnutí předcházela také 

porada s experty či zástupci dopravců, kteří byli obecně proti jízdnému zcela zdarma. 

 

Fáze implementace, které se věnovala celá má praktická část diplomové práce, byla 

ukončena na počátku roku 2020. V této době došlo ze strany vlády k poslední úpravě této 

novely, která se týkala zastropování maximální výše slevy. I přes nepříznivou situaci 
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v roce 2020, která je zapříčiněna pandemií koronaviru a která sebou nese značné finanční 

náklady státu, slevy na veřejnou dopravu stále zůstávají a o jejich zrušení prozatím není 

řeč. V tomto případě by se dalo hovořit o tzv. možném zavření onoho okna příležitostí, 

jelikož nastoupily jiné problémy, na které by mohly být miliardy na slevy využity. 
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Diskuze 

Jak bylo napsáno v úvodu této práce, můj původní záměr byl trochu odlišný od nynějšího 

výsledku. Cílem práce mělo být zjistit, které faktory přispěly k uzákonění slev v ČR, kdy 

hlavní podstatou původně bylo hledání okna příležitostí a zjištění toho, kde přesně se ono 

okno otevřelo a jaké konkrétní stanoviska stála za podporou této novely ze stran nositelů 

veřejných politik.  

 

V praktické části to mělo znamenat uskutečnění kvalitativních rozhovorů se zástupci všech 

politických stran, které byly v době schvalování návrhu zastoupeny v Poslanecké 

sněmovně. Tímto výzkumem jsem chtěla zjistit zákulisí neveřejného jednání a zmapovat 

tak rozhodovací fázi politického cyklu. 

 

Tuto formu výzkumu se mi bohužel nepodařilo uskutečnit, jelikož jsem diplomovou práci 

psala v době, kdy celý svět zasáhla pandemie koronaviru, a tak šly veškeré jiné starosti 

politiků stranou a politická scéna se zabývala pouze tímto tématem. Rozhovory s politiky 

nebylo možné z důvodu eliminace osobních kontaktů uskutečnit a na online rozhovory si 

žádný z politiků nedokázal vyhradit čas. Ten se totiž stal drahocenným nástrojem, který 

musel být věnován opatřením, která měla sloužit k zastavení šíření nákazy. Z důvodu 

lockdownu celé země, jsem se musela uchýlit k takovému výzkumu, který bylo možné 

uskutečnit od mého pracovního stolu, a tak jsem se rozhodla pro cestu analýzy 

sekundárních dat. I přes komplikace, které psaní mé práce doprovázely, si za svou prací 

stojím a myslím si, že se mi průběh čtvrté fáze procesu tvorby politik, a to její 

implementaci, podařilo popsat velmi dobře a má práce přináší relevantní závěry a 

výsledky. 

 

Dalším problémem, který mi trochu komplikoval psaní práce, bylo nejasné rozdělení 

jednotlivých fází politického cyklu. Jelikož se na stránkách Poslanecké sněmovny nedalo 

dohledat od kdy končí jedna fáze a začíná jiná (zejména nastolování agendy a 

rozhodování). Bylo pro mě tedy velmi obtížné sjednotit dostupná data a zahrnout je do 

správné fáze politického cyklu. V okamžiku, kdy vznikne návrh zákona, je proces 

nastolování agendy ukončen a nastupuje fáze rozhodování. Bylo tedy potřeba vědět, jak 
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probíhalo rámování problému, což nebylo dohledatelné a dle mého názoru toto ani 

neproběhlo. Problém byl nastolen seshora a měl malou politickou legitimitu.  

Vzhledem k tomu, že první tři fáze byly skryty a nebylo možné k nim najít relevantní 

informace, které by měly vypovídající hodnotu, rozhodla jsem se zaměřit výzkum na fázi 

implementace. Ta mi v tomto případě přišla jako nejvhodnější, a to i přes to, že novela 

zákona byla schválena v roce 2018. To by totiž podle charakteru jednotlivých fází mělo 

znamenat, že v den, kdy byla novela schválena, došlo k ukončení fáze implementace. 

Rozhodla jsem se však tento časový úsek prodloužit, a to proto, že k poslední úpravě 

novely došlo až na začátku roku 2020 a fáze implementace tedy podle mého názoru 

probíhala celou dobu. 

 

Pro komplexnější analýzu jsem do svého výzkumu zahrnula období od roku 2017 do konce 

roku 2019. I když byla novela schválena až v roce 2018, tak rok 2017 hrál podle mého 

názoru také velmi důležitou roli. Zahrnula jsem jej do mediální analýzy nejčtenějších 

médií v ČR z toho důvodu, abych ukázala, že když se v roce 2017 začalo o zavedení slev 

na politické scéně hovořit, tak média mlčela. Nikdo v té době neshledával jako problém 

nedostupnost veřejné dopravy pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Ani v roce 2018 se 

o tomto tématu nehovořilo jako o sociálním problému. Média se věnovala spíše 

ekonomickým dopadům a možnému budoucímu vývoji, což doprovázelo celou mediální 

analýzu. 
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Závěr 

Povinnost poskytování slev z jízdného u veřejné dopravy je dopravcům uložena na základě 

výměry Ministerstva financí č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami. Toto je uvedeno ve znění výměry Ministerstva financí č. 02/2018, které 

Ministerstvo financí vydává podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách [Ministerstvo 

dopravy ČR, Přepravní a tarifní věstník, online].  

 

Dne 29.6.2018 byla vydána novela metodického pokynu pod č.j. 16/2018-410-TAR/1, 

která upravuje parametry pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a 

seniory a zahrnuje zde zavedení 75% slev pro zmíněné cílové skupiny obyvatel ČR. Datum 

účinnosti bylo finálně stanoveno od 1.9.2018. [Ibid.] 

 

Diplomová práce se věnuje zmapování této novely zákona týkající se slev na jízdném pro 

studenty a seniory se zaměřením na čtvrtou fází politického cyklu – implementaci. Hlavní 

cíl této práce vychází z teoretického konceptu Teorie tří proudů a kladl si za cíl 

identifikovat klíčové důvody, kterými navrhovatelé zdůvodňovali přijetí uzákonění slev ve 

veřejné dopravě.  

 

Hlavní výzkumné otázky se zaměřily na okno příležitostí, strategie, které byly využívány 

ze stran navrhovatelů k získání podpory, konkrétní důvody ke schválení této novely a na 

její finanční proveditelnost. Hlavní cíl byl doplněn podcílem, který byl zaměřen na 

porovnání politického a mediální diskurzu za pomocí mediální analýzy. 

 

Práce je rozdělena na tři stěžejní části – první z nich popisuje charakter Teorie tří proudů a 

přibližuje také strategie, které jsou aktéry využívány k tomu, aby pro svůj návrh získali 

podporu. Druhá část je zaměřena na metodologii – uvádí stanovené cíle, podcíle, 

výzkumné otázky a způsob analýzy dat.  Třetí část obsahuje výzkum, který je rozdělen po 

jednotlivých proudech teorie, jimiž jsou proud problémů, proud politiky a proud veřejných 

politik. Na konci každé kapitoly věnující se jednotlivým proudům jsou uvedeny výsledky 

tematické analýzy, která byla hlavním nástrojem k analýze mediálních obsahů.  
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První z výzkumných otázek se věnovala identifikaci toho proudu, ve kterém se otevřelo 

okno příležitostí. Na základě zjištěných dat vyplynulo, že okno příležitostí se otevřeno 

v každém ze tří proudů, které byly popsány v teorii. Nejvýznamnější změna nastala 

v okamžiku, kdy byla zvolena nová vláda a došlo tak ke změně v zákonodárném sboru. Na 

základě toho, došlo ke schválení programového prohlášení vlády, které mimo jiné 

obsahovalo novelu zákona o slevách. S ohledem na tento fakt je možné tvrdit, že 

nejzásadnější změna se stala v proudu politiky. Nelze však určit, ve kterém ze tří proudů 

došlo jako první k otevření okna příležitostí (více uvedeno v kapitole Otevření okna 

příležitostí). 

 

Zodpovězení první výzkumné otázky pomohlo také rozhodnout o přijetí či nepřijetí 

stanovených hypotéz, které byly čerpány z knihy Herwega, Zahariadise a Zohlnhofera 

2017. Vybrány byly dvě podobně znějící hypotézy, avšak každá z nich se orientovala na 

jiný proud v Teorii tří proudů – proud veřejných politik a proud problémů. Třetí hypotéza 

měla obecnější charakter a doplňovala předešlé dvě hypotézy. První dvě hypotézy byly 

přijaty, a to na základě faktu, že došlo ke změně v zákonodárném sboru a nastoupila nová 

vláda. Třetí hypotézu, která se zaměřovala na šanci na prosazení návrhů veřejných politik, 

které jsou v souladu s obecnou ideologií vlády, nebylo možné ani potvrdit ani vyvrátit 

(více na straně 72). 

 

První a druhá fáze politického cyklu (nastavování agendy a rozhodování) bylo na základě 

desk research označeno jako značně nejasné a částečně skryté – daná politika byla totiž již 

zpočátku formována a navrhovatelé přišli s hotovým návrhem, který nebyl doprovázen 

žádnou expertní analýzou zdůvodňující její potřebnost.  

 

Tento výstup byl podpořen výsledky mediální analýzy nejčtenějších médií v ČR, která 

proběhla od roku 2017 do roku 2019. I když byla novela schválena v roce 2018, bylo 

důležité zaměřit se i na rok předcházející. Bylo totiž třeba zjistit, zda byla nedostupnost 

dopravy označována jako společenský problém. Na základě výsledků mediální analýzy 

(uvedena v kapitole 3.1.3 a 3.1.4) lze tvrdit, že články se od počátku roku 2017 tomuto 

tématu nevěnovaly. Až v následujících letech 2018 a 2019 se toto téma v médiích objevilo, 

avšak ani v jednom článku nebyla charakterizována potřebnost novely ze stran společnosti 

a cílových skupin. Nebylo tedy prokázáno, že veřejná doprava je cílovým skupinám méně 
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přístupná než jiným skupinám obyvatel. Články, které jsem analyzovala se od počátku totiž 

nevěnovaly tomu, že by byl ve společnosti shledán problém s nedostupností veřejné 

dopravy, ale zabývaly se pouze samotným návrhem ze strany politiků.  

 

Strategie, které využívají aktéři k prosazení svého zájmu se staly součástí druhé výzkumné 

otázky. K jejímu zodpovězení bylo potřeba analyzovat vyjádření klíčových politiků, kteří 

se danou novelu snažili protlačit. Těmito aktéry byli označeni premiér Andrej Babiš a oba 

tehdejší ministři dopravy – Dan Ťok (navrhovatel novely) a Vladimír Kremlík. Na základě 

analýzy tiskových konferencí po jednání vlády a interpelací na premiéra, jsem 

identifikovala celkem dvě využité strategie: hraní na city a ústupky (více uvedeno 

v kapitole 3.6.). 

 

Vláda nikdy neuvedla kompletní souhrn všech důvodů, které by zdůvodňovaly potřebnost 

novely zákona a nutnost zavedení vyšších slev pro cílové skupiny obyvatel. Třetí 

výzkumná otázka si kladla za cíl všechna tato zdůvodnění představit. Celkem se podařilo 

identifikovat deset zdůvodnění potřebnosti novely, která jsou graficky znázorněna na 

straně 67. V podobném duchu se nesla i poslední výzkumná otázka, která se vztahuje 

k hlavnímu cíli práce – finanční proveditelnost novely. Z médií a od opozičních politiků se 

na vládu snesla silná kritika týkající se objemu peněz, které bude nutno vynaložit. Vláda 

musela několikrát uvádět, kde konkrétně bude hledat finance k tomu, aby za tyto náklady 

zaplatila plánovaných 6 miliard ročně. Na straně 69 jsou uvedeny všechny finanční zdroje, 

které se podařilo identifikovat a kterými vláda hodlá financovat vládní slevy na veřejnou 

dopravu. 

 

Hlavní cíl práce byl doplněn již zmíněným podcílem, který se zaměřil hlavně na mediální 

analýzu. Mimo to, že došlo k analýze nejčtenějších médií v ČR, byly také analyzovány 

rozhovory s exministry dopravy a zástupci dopravců. Cílem této části bylo zjistit, jak se 

experti a zástupci dopravců k možnému zavedení slev staví (rozhovory proběhly ještě před 

schválením novely). Názory exministrů byly ve většině případů spíše kritické  a novela byla 

v několika případech označována jako populistická. Z celé analýzy vyplynul většinový 

nesouhlas s první podobou novely, kterou vláda představila jako první (více uvedeno 

v kapitole 3.2.1). Původní plán vlády totiž obsahoval jízdné zcela zdarma pro cílové 

skupiny, které mělo platit pouze na vlakovou dopravu. Proti tomuto návrhu se ohradili také 
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zástupci dopravců, kteří jednohlasně s dopravou zdarma nesouhlasili. Jejich postoj ke 

slevám byl však vesměs pozitivní a všichni zástupci dopravců se přikláněli k určitému 

zvýhodnění zmíněných skupin obyvatel (více uvedeno v kapitole 3.2.2). 

 

Přínos této práce je shledáván převážně v široké analýze fáze implementace, která se příliš 

často ve vztahu k této teorii neobjevuje. Schvalování novely zákona probíhalo 

v neveřejném režimu a nebylo tedy možné zjistit, jak se politici vyjadřovali v Poslanecké 

sněmovně. V případě této politiky byly tedy předešlé fáze značně skryty a neposkytly 

takový objem dat, který by měl vypovídající hodnotu. I přes tento fakt se za pomoci 

tematické analýzy podařilo dohledat taková data, která dokázala zmapovat fázi 

implementace. Ta byla z důvodu modifikace novely stanovena na delší časový úsek, a to až 

do roku začátku roku 2020, kdy došlo k poslední úpravě novely. Tato diplomová práce 

může sloužit také jako podklad pro další zkoumání tohoto tématu, se zaměřením právě na 

ty fáze, které jsem označila jako skryté, a to za využití kvalitativních rozhovorů s členy 

vlády a klíčovými aktéry. 
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Summary 
 

The obligation to provide discounts on public transport fares is imposed on carriers on the 

basis of the Ministry of Finance Decree No. 01/2018, which issues a list of goods with 

regulated prices. This is stated in the wording of the Decree of the Ministry of Finance No. 

02/2018, which is issued by the Ministry of Finance pursuant to Section 10 of Act No. 

526/1990 Coll., On Prices [Ministry of Transport of the Czech Republic, Transport and 

Tariff Bulletin, online].  

 

On 29 June 2018, an amendment to the methodological instruction was issued under file 

no. 16 / 2018-410-TAR / 1, which regulates the parameters for providing discounted fares 

for children, youth, students and seniors and includes the introduction of 75% discounts for 

the mentioned target groups of the Czech population. The effective date was finally set 

from September 1, 2018. [Ibid.]  

 

The diploma thesis deals with the mapping of this amendment to the law concerning fare 

discounts for students and seniors with a focus on the fourth phase of the political cycle - 

implementation. The main goal of this work is based on the theoretical concept of the 

Multiple Streams Framework and aimed to identify the key reasons why the petitioners 

justified the adoption of the enactment of discounts in public transport.  

 

The main research questions focused on the window of opportunities, the strategies used 

by the proposers to obtain support, the specific reasons for approving this amendment and 

its financial feasibility. The main goal was supplemented by a sub-goal, which was focused 

on the comparison of political and media discourse with the help of media analysis.  

 

The work is divided into three main parts - the first of them describes the nature of the 

Multiple Streams Framework and also describes the strategies that are used by actors to 

gain support for their proposal. The second part is focused on the methodology - it lists the 

set goals, sub-objectives, research questions and the method of data analysis. The third part 

contains research, which is divided into individual streams of theory, which are the stream 

of problems, the stream of politics and the stream of public policies. At the end of each 
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chapter devoted to individual streams, the results of the thematic analysis, which was the 

main tool for the analysis of media content, are presented.  

 

The first of the research questions was to identify the current in which the window of 

opportunity opened. Based on the data obtained, it turned out that the window of 

opportunities opened in each of the three streams that were described in the theory. The 

most significant change occurred when a new government was elected and a change in the 

legislature took place. Based on this, the government's program statement was approved, 

which included, among other things, an amendment to the law on discounts. In view of this 

fact, it can be argued that the most fundamental change has taken place in the current 

policy. However, it is not possible to determine in which of the three streams the 

opportunity window was opened first (for more information, see the chapter Opening the 

opportunity window).  

 

The answer to the first research question also helped to decide whether or not to accept the 

established hypotheses, which were drawn from the book by Herweg, Zahariadis and 

Zohlnhofer 2017. Two similar-sounding hypotheses were selected, but each focused on a 

different current in the Three Streams Theory - Public Policy Stream and a stream of 

problems. The third hypothesis was more general in nature and complemented the previous 

two hypotheses. The first two hypotheses were accepted, based on the fact that there was a 

change in the legislature and a new government took office. The third hypothesis, which 

focused on the chance to enforce public policy proposals that are in line with the general 

ideology of the government, could neither be confirmed or refused (more on page 72).  

 

Based on desk research, the first and second phases of the political cycle (agenda setting 

and decision making) were marked as highly unclear and partially hidden - the policy was 

initially formed and the drafters came up with a finished proposal, which was not 

accompanied by any expert analysis justifying its need.  

 

This output was supported by the results of a media analysis of the most popular media in 

the Czech Republic, which took place from 2017 to 2019. Although the amendment was 

approved in 2018, it was important to focus on the previous year. It was necessary to find 

out whether the unavailability of transport was described as a social problem. Based on the 
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results of the media analysis (presented in Chapters 3.1.3 and 3.1.4), it can be argued that 

the articles have not addressed this topic since the beginning of 2017. It was not until the 

following years 2018 and 2019 that this topic appeared in the media, but neither article 

characterized the need for an amendment on the part of society and target groups. Thus, it 

has not been demonstrated that public transport is less accessible to target groups than to 

other groups of the population. The articles I analyzed from the beginning did not address 

the fact that a problem with the unavailability of public transport was found in society, but 

dealt only with the proposal itself by politicians. 

 

The strategies used by actors to promote their interest have become part of the second 

research question. To answer it, it was necessary to analyze the statements of key 

politicians who tried to push through the amendment. These actors were Prime Minister 

Andrej Babiš and both Ministers of Transport - Dan Ťok (draftsman of the amendment) 

and Vladimír Kremlík. Based on the analysis of press conferences after the government 

meeting and interpellations for the prime minister, I identified a total of two strategies 

used: playing emotions and concessions (more on chapter 3.6.).  

 

The government has never given a complete summary of all the reasons that would justify 

the need for an amendment to the law and the need to introduce higher discounts for target 

groups of the population. The third research question aimed to present all these 

justifications. A total of ten justifications for the need for the amendment were identified, 

which are graphically illustrated on page 67.  

 

The last research question related to the main goal of the work - the financial feasibility of 

the amendment. There has been strong criticism from the media and opposition politicians 

about the amount of money that will have to be spent. The government has had to state 

several times where specifically it will seek funding to pay the planned 6 billion a year for 

these costs. Page 69 lists all the financial resources that have been identified and that the 

government intends to use to finance government public transport rebates. The main goal 

of the work was supplemented by the already mentioned sub-goal, which focused mainly 

on media analysis. In addition to the analysis of the most read media in the Czech 

Republic, interviews with ex-transport ministers and representatives of carriers were also 

analyzed. The aim of this part was to find out how experts and representatives of carriers 
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approach the possible introduction of discounts (interviews took place before the approval 

of the amendment). The views of the exministers were in most cases rather critical, and the 

amendment was in several cases described as populist. The whole analysis revealed a 

majority disagreement with the first form of the amendment, which was first introduced by 

the government (for more information, see Chapter 3.2.1).  

 

The government's original plan included fares free of charge for the target groups, which 

were to be paid only for train transport. Representatives of carriers, who unanimously 

disagreed with free transport, also objected to this proposal. However, their attitude 

towards discounts was generally positive and all representatives of carriers were in favor of 

a certain advantage for the mentioned groups of the population (for more information, see 

Chapter 3.2.2).  

 

The contribution of this work is found mainly in a broad analysis of the implementation 

phase, which does not appear very often in relation to this theory. The approval of the 

amendment to the law took place in a non-public regime, so it was not possible to find out 

how politicians expressed themselves in the Chamber of Deputies. In the case of this 

policy, therefore, the previous phases were considerably hidden and did not provide such a 

volume of data that would be meaningful. Despite this fact, with the help of thematic 

analysis, it was possible to find such data that were able to map the implementation phase. 

Due to the modification of the amendment, it was set for a longer period of time, until the 

beginning of 2020, when the amendment was last amended. This thesis can also serve as a 

basis for further research on this topic, focusing on the phases that I have identified as 

hidden, using qualitative interviews with members of the government and key actors. 
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Přílohy 
 

1. Otázky Václava Moravce 11.3.2018 

 

Andrej Babiš: Já jsem se inspiroval na Slovensku, kde mají tyto skupiny lidí jízdné zdarma. 

Vedli jsme o tom debatu, je to samozřejmě také o kapacitě vlaků a o tom jaký je dnešní 

stav. Ten je takový, že ty slevy mají tři sazby, různé pro studenty, různé pro žáky a děti a 

senioři nemají vůbec nic. Taky jsme zjistili, že železniční spojení má jenom 1663 obcí a my 

máme 6258 obcí, takže jenom sleva na železnici moc věcí neřeší.  

Dneska v Praze máme obrovský problém, tady se nestaví byty, nájemné stoupá, takže i 

mladí mají problém, takže proto my předložíme na vládu návrh a mělo by to nastat od 10. 

června 2018, že dáme všem slevu 75 %. Tenhle systém bude jednoduchý a férový a bude 

platit i pro všechny důchodce nad 65 let. …A chceme to i na autobusy. …a samozřejmě ti 

dopravci budou mít možnost na ty spoje, které jsou už teď přeplněné, je z  té slevy vyloučit. 

 

Další část rozhovoru se týkala potřebných peněz, které tento novela bude vládu stát. 

Václav Moravec směřoval dotaz na premiéra, kde vláda vezme peníze. 

 

Andrej Babiš: Peníze vezmeme pane redaktore z dalších úspor státu a rušením takových 

nesmyslů jako je Program start-up na MPO za 1,3 miliardy a vybíráním daní. …do konce 

února byl nárůst DPH téměř 17 % navíc, už nikdo nemůže říkat, že je to růstem, je to tím, 

co finanční správa dělá, a i to EET, které přineslo 6 miliard.  

 

[Otázky Václava Moravce, 11.3.2018, online] 

2. Mediální analýza deníku Blesk  

 

2017 

   Nadpis článku   Povaha článku  POZITIVNÍ NEUTRÁLNÍ NEGATIVNÍ 

Programové prohlášení vlády Andje Babiše  x  
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2018 

   Nadpis článku   Povaha článku  POZITIVNÍ NEUTRÁLNÍ NEGATIVNÍ 

Vlaky jen za čtvrtinu!  x  

Autobusy netáhnou, lidé přesedali do aut 

a vlaků. Co může za úbytek cestujících?  
x   

Čeká nás dopravní peklo?   x 

Kontroverzní slevy na jízdném budou až od 1. 

září. Ministerstvo školství chce zpět peníze 
 x  

Slevy na jízdném seberou 400 milionů pro 

učitele, bouří se studenti. Babiš tlumí hněv 
  x 

Jízdné jen za třetinu schváleno  x   

 

Další tabulka se věnuje tématům, kterým se jednotlivé články věnovaly a byly mnou 

identifikovány na základě provedení tematické analýzy.  

 

Celkem jsem si zde stanovila 13 kódů: 

1– pomoc cílovým skupinám, 2 – obecné informace ohledně slev, 3 – utrácení, 4 – jistá 

forma kritiky, 5 – cena za slevy, 6 – zneužívání slev, 7 – navýšení objemu cestujících, 8 – 

negativní dopad slev, 9 – pozitivní dopad slev, 10 – úpadek autobusové dopravy, 11 – 

zvýšení popularity vlakové dopravy, 12 – změna, 13 – konkurence mezi dopravci 

 

Nadpis článku    

 

 

Témata (kódy) 

 

Vlaky jen za 

čtvrtinu!  

Autobusy netá

hnou, lidé 

přesedali do 

aut a vlaků. 

Co může za 

úbytek 

cestujících? 

Čeká nás 

dopravní 

peklo? 

Kontroverzní s

levy na jízdné

m budou až od 

1. září. 

Ministerstvo 

školství chce 

zpět peníze 

Slevy na jízdné

m seberou 400 

milionů pro 

učitele, bouří 

se studenti. 

Babiš tlumí 

hněv 

Jízdné jen za 

třetinu 

schváleno  

Pomoc      x 

Informace x   x x x 
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Utrácení   x  x  

Kritika    x x  

Cena za slevy x x x x x x 

Zneužívání slev   x    

Navýšení 

objemu 

cestujících 

 x x   x 

Negativní 

dopad slev 
  x x x x 

Pozitivní dopad 

slev 
 x    x 

Úpadek 

autobusové 

dopravy 

 x     

Zvýšení 

popularity 

vlakové 

dopravy 

 x    x 

Změna    x   

Konkurence  x     

 

Rok 2019 

   Nadpis článku   Povaha článku  POZITIVNÍ NEUTRÁLNÍ NEGATIVNÍ 

Slevy na jízdném „provětraly“ rozpočet. 

Za studenty a seniory zaplatil stát skoro 3 

miliardy 

 x  
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„Školy zkrátka řekly ne.“ Babiš vysvětlil, proč 

už nechce zdarma obědy pro děti 
x   

Počet cestujících se po zavedení slev zvýšil o 

jednotky procent 
x   

 

Celkem jsem si zde stanovila 9 kódů: 

1– cena za slevy, 2 – zvýšení počtu cestujících veřejnou dopravou, 3 – zlepšení životní 

úrovně cílových skupin, 4 – pomoc znevýhodněným skupinám, 5 – obecné informace 

ohledně slev, 6 – vyčíslení dosavadních nákladů, 7 – zneužívání slev, 8 – zvýšení 

popularity vlakové dopravy, 9 – nutnost posilování spojů 

Nadpis článku    

 

Témata (kódy) 

Slevy na jízdném „provět

raly“ rozpočet. 

Za studenty a seniory zap

latil  stát skoro 3 miliardy 

„Školy zkrátka řekly ne.“ 

Babiš vysvětlil, proč už 

nechce zdarma obědy pro 

děti  

Počet cestujících se po 

zavedení slev zvýšil o 

jednotky procent 

Cena za slevy x  x 

Zvýšení počtu cestujících  x  x 

Zlepšení životní úrovně 

l idí 
 x  

Pomoc znevýhodněným 

skupinám 
 x  

O becné informace x  x 

Vyčíslení dosavadních 

nákladů 
x  x 

Zneužívání slev  x  

Zvýšení popularity 

vlakové dopravy 
  x 

Posilování spojů   x 
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3. Mediální analýza deníku MF Dnes 

 
Rok 2018 

   Nadpis článku   Povaha článku  POZITIVNÍ NEUTRÁLNÍ NEGATIVNÍ 

Dopady zlevnění veřejné dopravy na příkladu 

Brna a okolí 
  x 

Sleva pro studenty a seniory bude mastná   x 

Senioři vlaky neobsadili x   

Kvůli slevám přibudou vozy i pokladní   x  

Stopka pro nákladní vlaky   x 

Studenti a senioři budou jezdit o tři čtvrtiny 

levněji 
 x  

Podnikatelé: Slevy v dopravě mohou vytlačit 

platící cestující 
  x 

Politici chystají velké slevy: MHD, vlaky i 

autobusy 
 x  

 

Celkem jsem si zde stanovila 17 kódů: 1– pozitivní dopad, 2 – negativní dopad, 3 – 

nutnost posilování spojů, 4 – cena za slevy, 5 – zvýšení počtu cestujících ve veřejné 

dopravě, 6 – nejasnost systému, 7 – pomoc znevýhodněným skupinám, 8 – nižší 

obsazenost, než se očekávalo, 9 – zvýšení popularity vlakové dopravy, 10 – obecné 

informace ohledně slev, 11 – jistá forma kritiky, 12 – vyčíslení dosavadních nákladů, 

13 – zneužívání slev, 14 – určitá forma diskriminace, 15 – konkurence, 16 – 

nedostatečná kontrola ze strany státu, 17 – rostoucí náklady 

Nadpis 

článku    

 

 

Témata 

(kódy) 

Dopady 

zlevnění 

veřejné 

dopravy na 

příkladu 

Brna a 

okolí 

Sleva pro 

studenty a 

seniory 

bude 

mastná 

Senioři 

vlaky 

neobsadili 

Kvůli 

slevám 

přibudou 

vozy i 

pokladní 

Stopka pro 

nákladní 

vlaky 

Studenti a 

senioři 

budou 

jezdit o tři 

čtvrtiny 

levněji 

Podnikatelé

: Slevy 

v dopravě 

mohou 

vytlačit 

platící 

cestující 

Politici 

chystají 

velké slevy: 

MHD, 

vlaky i 

autobusy 

Pozitivní 

dopad 
x  x      
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Negativní 

dopad 
    x  x x 

Posilování 

spojů 
x  x x x  x  

Cena za 

slevy 
 x  x x x   

Zvýšení 

počtu 

cestujících 

x x x x x x x x 

Nejasnost 

systému 
x        

Pomoc 

znevýhodně

ným 

skupinám 

     x   

Nižší 

obsazenost, 

než se 

očekávalo 

  x x     

Zvýšení 

popularity 

vlakové 

dopravy 

 x x  x    

Obecné 

informace 
x x x x x x x  

Kritika x    x x x x 

Vyčíslení 

dosavadníc

h nákladů 

 x  x  x   

Zneužívání 

slev 
x        

Diskrimina

ce 
x      x x 
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Konkurenc

e 
    x    

Nedostateč

ná kontrola 

ze strany 

státu 

x        

Rostoucí 

náklady 
 x  x     

 

Rok 2019 

   Nadpis článku   Povaha článku  POZITIVNÍ NEUTRÁLNÍ NEGATIVNÍ 

Návrat plných autobusů. Linkovou dopravu 

oživily miliardy na laciné jízdné 
x   

Nikam nejedete je  plno   x 

Levné jízdenky pro studenty a seniory zatím 

vyšly stát na 3 miliardy 
 x  

Jízdní slevy i dálnice v ohrožení. Stát škrtá  x  

Spoje na hlavních trasách se plní. Díky slevám   x  

Laciné jízdné už stálo téměř miliardu    x 

 

Celkem jsem si zde stanovila 10 kódů: 1– cena za slevy, 2 – zvýšení počtu cestujících, 

3 – zvýšení obsazenosti autobusů 4 – pozitivní dopad, 5 – negativní dopad, 6 obecné 

informace, 7 – vyčíslení dosavadních nákladů, 8 – možné rušení slev 9 – nutnost 

posilování spojů, 10 – zvýšení popularity vlakové dopravy 

 

Nadpis článku    

 

Témata (kódy) 

Návrat plných 

autobusů. 

Linkovou 

dopravu oživily 

miliardy na 

laciné jízdné 

 

Nikam nejedete 

je plno 

Levné jízdenky 

pro studenty a 

seniory zatím 

vyšly stát na 3 

miliardy 

Jízdní slevy i 

dálnice 

v ohrožení. Stát 

škrtá 

Spoje na 

hlavních 

trasách se plní. 

Díky slevám 

Laciné jízdné 

už stálo téměř 

miliardu 

Cena za slevy   x   x 
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Zvýšení počtu 

cestujících 
x x   x  

Zvýšení 

obsazenosti 

autobusů 

x x   x x 

Pozitivní dopad x      

Negativní 

dopad 
x x     

Obecné 

informace 
  x    

Vyčíslení 

dosavadních 

nákladů 

x  x   x 

Možné rušení 

slev 
   x   

Posilování 

spojů 
 x   x  

Zvýšení 

popularity 

vlakové 

dopravy 

  x  x x 

 

4. Mediální analýza deníku Právo 

Rok 2018 

   Nadpis článku   Povaha článku  POZITIVNÍ NEUTRÁLNÍ NEGATIVNÍ 

Ve vlacích i autobusech dnes startují 

75procentní slevy 
 x  

Se startem 75procentních slev posílí dopravci 

od září vlaky i l inkové autobusy  
 x  

Slevy pro studenty a seniory se šíří, někde už 

jezdí MHD zdarma všichni 
 x  

Babiš slíbil studentům, že přidá 30 miliard do 

školství 
 x  
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Na levnější jízdné se složí školství i  akademie 

věd 
  x 

Nechceme levnou jízdu za horším vzděláním, 

píšou studenti Babišovi 
  x 

Schválena 75procentní sleva jízdného pro žáky, 

studenty a seniory 
 x  

Vláda v demisi schválila slevy na vlak a autobus 

za 5,8 miliardy 
 x  

Dopravci z levněné jízdné uvítali x   

Sleva pro důchodce a studenty bude férová  x   

 

Celkem jsem si zde stanovila 8 kódů: 1– cena za slevy, 2 – zlepšení životní úrovně 

cílových skupin, 3 – jistá forma kritiky, 4 – obecné informace ohledně slev, 5 – 

zlepšení dostupnosti veřejné dopravy, 6 – nespokojenost studentů, 7 – populismus, 8 – 

nutnost posilování kapacity spojů 

Nadpis 

článku    

 

 

Témata 

(kódy) 

Ve vlacích 

i 

autobusec

h dnes 

startují 

75procent

ní slevy 

Se startem 

75procent

ních slev 

posílí 

dopravci 

od září 

vlaky i 

linkové 

autobusy 

Slevy pro 

studenty a 

seniory se 

šíří, někde 

už jezdí 

MHD 

zdarma 

všichni 

Babiš 

slíbil 

studentům

, že přidá 

30 miliard 

do školství 

Na 

levnější 

jízdné se 

složí 

školství i 

akademie 

věd 

Nechceme 

levnou 

jízdu za 

horším 

vzděláním

, píšou 

studenti 

Babišovi 

Schválena 

75procent

ní sleva 

jízdného 

pro žáky, 

studenty a 

seniory 

Vláda 

v demisi 

schválila 

slevy na 

vlak a 

autobus za 

5,8 

miliardy 

Dopravci 

zlevněné 

jízdné 

uvítali 

Sleva pro 

důchodce 

a studenty 

bude 

férová 

Cena za 

slevy 
   x x x x x x  

Zlepšení 

životní 

úrovně 

cílových 

skupin 

x x     x  x x 

Kritika  x  x x x x x   

Obecné 

informac

e 

x x x x x x x x x x 

Zlepšení 

dostupno

sti 

veřejné 

  x    x x x x 
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dopravy 

Nespokoj

enost 

studentů 

   x  x     

Populism

us 
    x  x x   

Posilová

ní spojů 
x x         

 

Rok 2019 

   Nadpis článku   Povaha článku  POZITIVNÍ NEUTRÁLNÍ NEGATIVNÍ 

Stát rozdává za slevy na jízdném stále víc, za 

září rekordních 5,78 milionů 
  x 

Slevy v dopravě vyšly stát za půl roku na 2,83 

miliardy 
 x  

Za slevy v dopravě v l istopadu vyplatil stát 4,88 

milionů, tedy méně než v říjnu 
 x  

Slevy ve vlacích nával nezpůsobily Cestujících 

přibylo jen pár procent 
 x  

 

 

Celkem jsem si zde stanovila 7 kódů: 1– cena za slevy, 2 – zvýšení počtu cestujících, 3 

– zvýšení popularity vlakové dopravy, 4 – obecné informace ohledně slev, 5 – 

vyčíslení dosavadních nákladů, 6 – zvyšování výdajů na slevy, 7 – nižší nárůst 

cestujících, než se očekávalo 

 

Nadpis článku    

 

 

Témata (kódy) 

Stát rozdává za 

slevy na jízdném 

stále  víc, za září 

rekordních 5,78 

milionů 

Slevy v dopravě 

vyšly stát za půl 

roku na 2,83 

miliardy 

Za slevy v dopravě 

v listopadu vyplatil 

stát 4,88 milionů, 

tedy méně než v 

říjnu  

Slevy ve vlacích 

nával nezpůsobily 

Cestujících přibylo 

jen pár procent 

Cena za slevy x  x  

Zvýšení počtu 

cestujících 
   x 

Zvýšení popularity 

vlakové dopravy 
   x 

O becné informace  x x x 
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Vyčíslení 

dosavadních 

nákladů 

x x x x 

Zvyšování výdajů 

na slevy 
x x   

Nižší nárůst 

cestujících, než se  

očekávalo 

 x  x 

 

 

5. Mediální analýza deníku Hospodářské noviny 

Rok 2018 

   Nadpis článku   Povaha článku  POZITIVNÍ NEUTRÁLNÍ NEGATIVNÍ 

Slevy na jízdném se odkládají. Babiš jejich 

zavedení posunul na začátek září, těsně před 

komunální volby 

  x 

Slevy na jízdné má zaplatit třeba ministerstvo 

školství. Nebude to na úkor platů učitelů, našli 

jsme neutracených 170 miliard, tvrdí Babiš 

  x 

Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy, 

rozhodla vláda. Stát to vyjde téměř na šest 

miliard ročně 

 x  

"Babišovy" vlaky zdarma ohrozí hlavně 

dálkové  autobusy. Zvýhodnění pokřiví celý trh, 

stěžují si  dopravci  

  x 

 

Celkem jsem si zde stanovila 10 kódů: 1– cena za slevy, 2 – populismus, 3 – zlepšení 

životní úrovně cílových skupin, 4 – možný negativní dopad, 5 – obecné informace 

ohledně slev, 6 – diskriminace, 7 – odložení slev, 8 – nespokojenost studentů, 9 – 

kritika, 10 – zdroje pro financování 

 

 

Nadpis článku    

 

 

 

 

 

Témata (kódy) 

Slevy na jízdném se 

odkládají. Babiš 

jejich zavedení 

posunul na začátek 

září, těsně před 

komunální volby 

Slevy na jízdné má 

zaplatit třeba 

ministerstvo 

školství. Nebude to 

na úkor platů 

učitelů, našli jsme 

neutracených 170 

miliard, tvrdí Babiš 

 

Studenti a senioři u

šetří 

za vlaky a autobusy

, rozhodla vláda. 

Stát to vyjde téměř 

na šest miliard 

ročně  

"Babišovy" vlaky z

darma ohrozí 

hlavně 

dálkové  autobusy. 

Zvýhodnění pokřiví 

celý trh, stěžují si  

dopravci  
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Cena za slevy x  x  

Populismus   x  

Zlepšení životní 

úrovně cílových 

skupin 

  x  

Možný negativní 

dopad 
 x  x 

O becné informace x x x  

Diskriminace    x 

O dložení slev x    

Nespokojenost 

studentů 
x x   

Kritika x x x x 

Zdroje pro 

financování 
x x   

 

 

Rok 2019 
   Nadpis článku   Povaha článku  POZITIVNÍ NEUTRÁLNÍ NEGATIVNÍ 

Slevy přitáhly cestující, ze silnic je ale 

nedostaly. Aut i  emisí je  více 
  x 

Antibabiš selhal. O pozice zkouší jinou taktiku   x  

Byznys podle Luďka Vainerta: Slevy, které 

opravdu nejsou zadarmo, a kapitalisté, kterým 

stát bezmezně věří  

  x 
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Celkem jsem si zde stanovila 12 kódů: 1– cena za slevy, 2 – zvýšení počtu cestujících, 

3 – zlepšení životní úrovně cílových skupin, 4 – zlepšení dostupnosti veřejné dopravy, 

5 – obecné informace ohledně slev, 6 – vyčíslení dosavadních nákladů, 7 – kritika, 8 – 

populismus, 9 – možné negativní dopady, 10 – pozitivní dopad pro dopravce, 11 – 

přeplněnost spojů, 12 – zneužívání slev 

Nadpis článku    

 

Témata (kódy) 

Slevy přitáhly cestující, 

ze silnic je ale nedostaly. 

Aut i  emisí je více  

Antibabiš selhal. 

O pozice zkouší jinou 

taktiku 

Byznys podle Luďka 

Vainerta: Slevy, které 

opravdu nejsou 

zadarmo, a kapitalisté, 

kterým stát bezmezně 

věří  

Cena za slevy x x x 

Zvýšení počtu 

cestujících 
x  x 

Zlepšení životní úrovně 

cílových skupin 
x   

Zlepšení dostupnosti 

veřejné dopravy 
x   

O becné informace x   

Vyčíslení dosavadních 

nákladů 
x  x 

Kritika x x x 

Populismus  x x 

Možné negativní 

dopady 
x  x 

Pozitivní dopad pro 

dopravce  
x  x 

Přeplněnost spojů  x   

Zneužívání slev x  x 
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6. Rozhodnutí o konání schůze PS v neveřejném režimu 

11. schůze Poslanecké sněmovny dne 27.3.2018 

Předseda PSP Radek Vondráček: Nyní budeme hlasovat procedurálně návrh pana 

předsedy Faltýnka, aby probíhala schůze neveřejně od okamžiku schválení tohoto režimu, 

tedy bezprostředně poté, po hlasování. 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?  

Hlasování číslo 3, přihlášeno 150, pro 97, proti 30. Tento návrh byl přijat.  

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení kolegové, 

samozřejmě my, kteří jsme zůstali v menšině, respektujeme to, že schůze bude uzavřená, 

nebude veřejná odteď. To znamená, že si přejete, aby veřejnost nejenom neznala průběh té 

schůze, ale aby se nedozvěděla ani důvody, proč byla svolána, aby se nedozvěděla ani od 

těch, kteří její svolání iniciovali. 

Já bych se rád za tu menšinu, která si přála, aby to veřejnost slyšela, veřejnosti omluvil a 

slibuji, že najdeme způsoby, jak veřejnosti sdělit, proč si myslíme, že tato schůze byla 

nezbytná. Děkuji. 

[Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, stenoprotokoly, online] 

 

7. Tisková konference po jednání vlády, 27. března 2018  

Dan Ťok, ministr dopravy: Dobré dopoledne i ode mě, dámy a pánové, vláda dneska 

schválila materiál Ministerstva dopravy plus Ministerstva financí o zavedení zlevněného 

jízdného. Je to plnění našeho volebního programu, kdy jsme slibovali jízdné zdarma, 

nicméně jsme ho modifikovali podle mě na mnohem férovější přístup, že dáváme 75% slevu 

seniorům a studentům do 26 let. Ten systém má reagovat na všechny ty, řekl bych, kritiky, 

které jsme slyšeli, kdyby to bylo jízdné zdarma s nějakou průkazkou, bude velmi 

administrativně nenáročný, prostě senior přijde s občanským průkazem na pokladnu a na 

základě toho, že prokáže, že mu je více než 65 let, tak dostane 75% slevu, ta sleva bude 

postupně uhrazena dopravcům z Ministerstva dopravy a ta sleva bude nejenom na 

cestování po železnici, ale také pro zejména regionální autobusovou dopravu. Jsme 

připraveni nebo dáváme tam i možnost pro ty spoje, které jsou dneska už přeplněny, tak 

aby dopravce mohl ten jednotlivý spoj z té slevy vyloučit, mělo by to přispět ke kvalitě 

cestování a k tomu, že cestující, kteří budou využívat této slevy, budou zejména využívat 

takové ty sedlové časy, které nejsou ve špičce. Jsem přesvědčen, že to je krok správným 
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směrem a že to pomůže především motivovat k cestování ekologickým prostředkem, což je 

železnice, a využívání i té regionální dopravy autobusové. Ještě se zmíním o tom, proč jsme 

přistoupili i k těm autobusům. Dneska zhruba z 6 300 obcí je obsluhováno vlakem asi 1 

300, 6 150 obcí je obsluhováno autobusovou dopravou, tak aby i senioři, kteří bydlí v obci, 

které nejsou na tratích železnice, tak mohli využívat tuto výhodu, děkuju.  

[Vláda ČR, Tisková konference 27.3.2018, online] 

 

8. Názory bývalých ministrů dopravy na zavedení slev  

Portál zdopravy.cz se ptal bývalých ministrů dopravy na jejich názor ve vztahu ke státem 

zavedených slev. Celkem se dotazoval šesti bývalých ministrů, kteří odpovídali na 

následující otázky: Považujete to za správný krok? Proč ano, proč ne? Co říkáte sumě 

téměř šesti miliard, což je odhad státních kompenzací dopravcům?  

 

I. Antonín Prachař (bývalý viceprezident Sdružení automobilových dopravců 

ČESMAD Bohemia, od ledna do listopadu 2014 ministr dopravy ČR v Sobotkově 

vládě, bývalý člen hnutí ANO 2011) [Vláda České republiky, členové vlády, 

online] 

 

„Toto opatření bude mít za následek zvýšení počtu cestujících na úkor těch, kteří na slevy 

nedosáhnou, rádi by jeli vlakem, ale nebudou moci z důvodu kapacity. Stejný problém je u 

dálkových autobusů. MHD by naopak měla být zdarma pro důchodce automaticky. 

Frekvence spojů je dostatečná a nedojde k razantnímu omezení kapacity. 

Samostatnou kapitolou je kontrola. Nyní se kompenzace vyplácí dopravcům zpětně. Jak 

chce někdo zajistit kontrolu kompenzací zpětně. Jak zajistí nárok na slevu v případě 

zakoupení dokladu přes internet? Souhlasím se slevami pro důchodce v navrhované výši za 

předpokladu nákupu jízdního dokladu proti kontrole dokladu. Jiné slevy bych nezaváděl.“ 

[zdopravy.cz, Bývalí ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, kapacita vlaků i 

nejisté finance, online] 

 

II. Zbyněk Stanjura (ministrem dopravy od 12. prosince 2012 do 17. června 2013. 

Od 17. června 2013 do 10. července 2013 byl ministrem v demisi. Předseda 

Poslaneckého klubu ODS) [Vláda České republiky, členové vlády, online] 
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„Navržené opatření nepovažuji za dobré rozhodnutí. Návrhu nepředcházel  žádný 

společenský požadavek. Na Slovensku vidíme opačné dopady, než jsou ohlášené pozitivní 

efekty masívních slev…. Více lidí jezdí znovu autem místo veřejnou dopravou, která je plná 

„dotovaných“ cestujících. …Systém financování dopravy se tak začíná nekoncepčně a 

nevratně prodražovat. Na místo investic do infrastruktury přichází vláda v demisi s 

opatřením bez reálného pozitivního dopadu pro sektor. Výsledkem bude jen obrovská zátěž 

finanční i administrativní. Problémem bude také výkaznictví. Není jasné, zda je vůbec 

možné provádět efektivní kontrolu. Opatření může mít kritický dopad i na objednatele, kteří 

se musejí přizpůsobit v rámci tarifu. Dopravci mají vozidla dimenzovaná na určitou 

kapacitu, která se však zvýší a oni již nemají finance na úhradu dalš ích spojů.“ 

[zdopravy.cz, Bývalí ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, kapacita vlaků i 

nejisté finance, online] 

 

III. Pavel Dobeš  (od července 2011 do prosince 2012 ministr dopravy v Nečasově 

vládě původně nominovaný za stranu Věci veřejné) [Vláda České republiky, 

členové vlády, online] 

„Podpora veřejné dopravy, zejména na úkor osobní automobilové dopravy je krok 

správným směrem. Je v našem zájmu, aby lidé jezdili více vlakem či autobusem, a to proto, 

že je to doprava šetrnější pro životní prostředí a je to doprava bezpečnější…Nesmí se stát, 

že díky slevám dojde k tak velkému nárůstu cestujících (studentů/seniorů), že to ovlivní 

počet míst a kvalitu cestování pro lidi platící standardní cenu. To by dlouhodobě 

nezvyšovalo počet cestujících, ale jen vyměnilo jejich strukturu. Pokud by toto měl být 

výsledek, tak v takovém případě je celý projekt naprosto k ničemu a je to jen „předvolební 

populismus“. …Rovněž velmi důležitá je dohoda s ministerstvem financí na formě záruky, 

že na tyto slevy bude rozpočet ministerstva dopravy mít peníze. Bez jasného zakotvení slev 

(rozhodnutím na úrovni Vlády a v Parlamentu) je to obrovský hazard do budoucnosti. “ 

[zdopravy.cz, Bývalí ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, kapacita vlaků i 

nejisté finance, online] 

IV. Radek Šmerda (od dubna do června 2011 ministr dopravy ve vládě Petra Nečase) 

[Vláda České republiky, členové vlády, online] 
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„Nejde tady o řešení nějakého problému, ale o čirý populismus, který zaplatíme všichni, 

tedy i ti daňový poplatníci, kteří jezdí vlak em a autobusem za prací. Ale jak podpořit 

mobilitu pracovní síly například formou daňových úlev nikdo neřeší. Pracující budou jezdit 

za plné jízdné do práce, aby mohli vydělat na tato populistická gesta. Jestliže máme 

zbytných šest miliard, dejme je na důchody přímo a na rodiny s dětmi rovněž. Studenti si 

poradí. Taková miliarda na vysoké školy by byla také jistě znát. Nebo je prostě investujme 

do lidí v regionech, dejme jim kvalitní levnou dopravu za prací, službami a lékařskou péčí, 

ať se nůžky mezi velkými městy a regiony přestanou rozevírat.“ [zdopravy.cz, Bývalí 

ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, kapacita vlaků i nejisté finance , online] 

… Železnice je podle mne ideální ekologický způsob dopravy a zasluhuje si maximální 

podporu, nikoli však nedovolenou podporu dopravců zabalenou do populistického kabátu.  

“ [zdopravy.cz, Bývalý ministr Šmerda: Slevy? Podpora dopravců zabalená v 

populistickém kabátě, online] 

V. Gustav Slamečka (Od 8. května 2009 do 13. července 2010 byl ministrem dopravy 

České republiky ve Fischerově vládě) [Vláda České republiky, členové vlády, 

online] 

„Mou první reakcí je, že jde předně o politické rozhodnutí, které se ne úplně jednoduše 

hodnotí odbornými argumenty. … Cestující se nerozhoduje jenom podle ceny ale i dle 

dalších kritérií, jako je čas přepravy, pohodlí, možnost parkování u stanic, kvalita služeb a 

tak dále. Z tohoto pohledu by se mi jevilo účelnější nasměrovat úsilí a zdroje státní správy 

do oblastí, které by zlepšovaly komplexní dopravní službu , a tak přilákaly větší zájem 

cestujících.“ [zdopravy.cz, Bývalí ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, 

kapacita vlaků i nejisté finance, online] 

VI. Petr Bendl (od 23. ledna 2009 do 8. května 2009 byl ministrem dopravy ve 

druhé Topolánkově vládě. Momentálně je poslancem za ODS) [Vláda České 

republiky, členové vlády, online] 

„Je evidentní, že jde o populismus. Dopad jejich původního slibu je zřejmě samotné 

vyděsil, a tak hledají, jak nebýt za lháře a ze slibu ubrat. Neříkám, že jistá míra podpory 

dětem, studentům i seniorům, být nemá, ale kvalitní dopravní systém se bez peněz 

vybudovat nedá. Hledal bych nějakou “zlatou střední cestu”. Finance v dopravě velmi 
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chybí. Jen slepí nevidí stav naší dopravní infrastruktury.“ [zdopravy.cz, Bývalí ministři: 

Problémem chystaných slev je kontrola, kapacita vlaků i nejisté finance , online] 

 

Výsledky mediální analýzy názorů bývalých ministrů 

 
Celkem jsem si zde stanovila 10 kódů: 

1– zvýšení počtu cestujících, 2 – zhoršení kvality veřejné dopravy, 3 – pro jinou formu 

slev, 4 – nutnost dohledu 5 – hrozba nezamýšlených důsledků, 6 – finanční zátěž, 7 – pro 

jinou formu podpory lidí, 8 – ekologické, 9 – bezpečné, 10 – určitá forma populismu 

 

Tabulka č. : Mediální analýza expertů, konkrétní stanoviska  

Zdroj: zdopravy.cz, Bývalí ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, kapacita vlaků i nejisté finance ; vlastní 

úprava 
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Antonín 
Prachař x x x x       

Zbyněk 
Stanjura 

x x  x x x x    

Pavel 

Dobeš 
 x    x  x x x 

Radek 
Šmerda   x    x x  x 

Gustav 

Slamečk
a 

      x   x 

Petr 
Bendl       x   x 

 

 

9. Názory zástupců dopravců 
 

Pavel Prouza (ředitel společnosti Flixbus pro ČR a SR)  

„Podle mého názoru jde o populistický návrh, který předkládá vláda demisi, aby získala 

více sympatií. Pravděpodobně se nestane realitou. Připusťme ale, že se realitou stane. Pak 

by jízdné zdarma pro seniory a studenty významně měnilo tvář i celkové fungování 

železniční dopravy. Z konkrétních výsledků na Slovensku jasně vyplývá, že úroveň 

železniční dopravy, především pak služeb, se pro zákazníka celkově zhoršila. Možný nárůst 

počtu cestujících je zjevný, nejde ale o vyvážené složení různých skupin cestujících. 
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Pracující raději přesednou na jiný typ dopravy, který jim zabezpečí klid a komfort při 

častém cestování. Z hlediska konkurenceschopnosti pro dálkovou autobusovou dopravu 

máme jako firma vlastní zkušenost ze Slovenska. Zájem cestujících nám tam stále roste, 

proto se nedomníváme, že by změna významně ovlivnila naši situaci. Každý cestující si 

najde variantu, která bude pro jeho trasu ta nejvýhodnější a nejpohodlnější.“ [Finmag.cz, 

Očima expertů, online] 

Pavel Krtek (generální ředitel Českých Drah) 

„Na konci roku 2011 stát zrušil garantované slevy pro důchodce. České dráhy od té doby 

poskytují této skupině zákazníků vlastní cenové zvýhodnění. Dopady případného zavedení 

bezplatného jízdného pro důchodce analyzujeme. Osobně si nemyslím, že mělo být 

cestování zcela zdarma, ale jsem pro, aby byli důchodci státem více zvýhodněni, podobně 

jako je tomu u studentů. Je však potřeba nastavit rozumná pravidla, abychom se vyhnuli 

negativním dopadům například v podobě přeplňování vlaků ve špičkových časech. Pro 

České dráhy by bezplatné cestování vybrané skupiny zákazníků znamenalo i jistá rizika ve 

vztahu k ratingu či obhajobě zájmů věřitelů, protože kompenzace za bezplatnou přepravu 

nelze vykázat jako tržby. Riziko vidím i v tom, že by se mohli ozvat neželezniční dopravci s 

tím, že jde o nedovolenou podporu.“ [Finmag.cz, Očima expertů, online] 

Radim Jančura (majitel RegioJet a Student Agency) 

 

„Stát má plné právo rozhodnout se, jaké slevy, pro jaké sociální skupiny bude garantovat. 

Pro RegioJet je důležité, aby jakákoli taková sleva byla nastavena tak, aby nezpůsobila 

diskriminaci či znevýhodnění určitých skupin zákazníků. To znamená, aby se jízdné zdarma 

mohlo využívat u všech dopravců na všech trasách bez rozdílu, zda jde o dotované či 

komerční spoje. Je třeba zvážit, že na jízdné zdarma ve vlacích nedosáhnou zákazníci, kteří 

nebydlí v blízkosti železnice – nebo ji pro své cesty nevyužívají. Jedná se například o trasy, 

jako je Praha – Liberec, Písek – Praha a další, kde je spojení autobusem výhodnější a vlak 

se využívá minimálně nebo vůbec. Vláda by měla posoudit i to, zda jízdné zcela zdarma ve 

vlacích patří mezi sociální priority, nebo by řešením nebyla třeba státem garantovaná 

vysoká sleva na dopravu, ale se zachováním jízdného v určité symbolické výši. Cokoli, co 

je zdarma, v sobě vždy nese riziko nadužívání. I toto je důležitý aspekt, protože pak dochází 



 

 
 

128 

k růstu nákladů na straně veřejných financí, k teré by bylo možné vynaložit efektivněji na 

řešení palčivějších sociálních problémů.“ [Finmag.cz, Očima expertů, online] 

Peter Köhler (generální ředitel Leo Express)  

„Je samozřejmě dobře, že stát chce podporovat železniční dopravu, která je šetrná k 

přírodě a udržitelná, protože oproti autobusům nebo automobilům je již elektrifikovaná a 

má nízkou energetickou spotřebu. Na druhou stranu, bezplatné jízdné není samospásné. V 

Česku došlo po pádu železné opony k výraznému poklesu počtu osobokilometrů, a to  

přesto, že například senioři a řada dalších skupin měli slevy. LEO Express například 

zavedl komerční slevu pro seniory a studenty nad rámec toho, co předepisuje ministerstvo. 

Historicky pak ke skutečnému nárůstu zájmu a nárůstu osobokilometrů došlo až po nástupu 

alternativních dopravců v roce 2011, a to především proto, že konkurence dotlačila 

všechny zlepšit služby. Dnes si myslím, že místo zavedení bezplatného jízdného, by se 

mohlo zrušit DPH na vnitrostátní železniční dopravě nebo například snížit nákla dy na 

dopravní cestu. Zároveň je třeba myslet na místa, která dnes nejsou vlakem tolik dostupná 

- například na Liberecko nebo Karlovarsko.“ [Finmag.cz, Očima expertů, online] 

Daniel Adamka (generální ředitel Arriva)  

„Z mého pohledu chápu vládu, že chce co  nejvíce podporovat veřejnou dopravu a chce 

nalákat mladé lidi na cestování vlakem, ale veřejná doprava není jen vlak, ale i autobus. 

Podmínky by měly platit pro oba druhy dopravy. Zejména v době, kdy většina dopravních 

systémů v krajích využívá výhodu jedné jízdenky jak pro vlak, tak pro autobus pro co 

nejrychlejší a nejpohodlnější dopravu do škol, nemocnic nebo zaměstnání.   Také si myslím, 

že úplně zadarmo není ten správný přístup. Lepší by bylo výrazně zvýšit slevu na jízdné, 

aby se vyplatilo vždy jet prostředky veřejné dopravy.“  [Busportal.cz, online] 

 

Výsledky mediální analýzy názorů zástupců dopravců 

 
Celkem jsem si na základě tematické analýzy rozhovorů stanovila 9 kódů: 

1 – populismus, 2 – zhoršení služeb, 3 – nárůst počtu cestujících, 4 – diskriminace, 5 – pro 

jiné řešení než slevy, 6 – rizikovost, 7 – nárůst nákladů státu, 8 – ekologické, 9 – motivace 

pro mladé lidi k cestování vlakem 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému 

Dne 27. března 2018 vláda schválila návrh ministra dopravy Dana Ťoka týkající se 

zavedení 75% slev pro žáky, studenty a seniory starší 65 let. Opatření mělo původně 

nabýt účinnosti dne 10. června 2018, tento termín byl však odložen a opatření začalo platit 

od 1. září 2018.  

 Návrh byl předložen na základě programových priorit hnutí ANO, které má 

nejsilnější postavení ve vládě. ANO, v čele s premiérem Andrejem Babišem, se ve svém 

programovém prohlášení původně zavázalo ke 100% slevám pro tyto cílové skupiny platné 

pouze pro železniční dopravu. Vzhledem k možným dopadům (narušení síťovosti a 

provázanosti veřejné dopravy jako celku) nakonec ministr dopravy za ANO svůj návrh 

upravil. Dle vlády zabrání tento nový model možnému zneužívání bezplatné přepravy. 

Komplexně je také více dostupnější a výhodnější pro obě strany – jak pro uživatele, tak pro 

poskytovatele, a to hlavně z toho důvodu, že sleva nebude poskytována pouze na jeden 

druh dopravy.  

 Snížení těchto nákladů bude vláda kompenzovat dopravcům z ušetřených peněz, 

které poskytla ministryně financí Alena Schillerová. Jedná se celkem o 3,4 miliardy 

z úspor, které byly ušetřeny ze státního rozpočtu za rok 2017 od všech resortů vlády. 

Celková výše nákladů však po zavedení těchto slev vzroste z 240 milionů na necelých 6 
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miliard ročně. Zbytek peněz je tedy nutno vzít z rezerv státního rozpočtu. Alena 

Schillerová dostala za úkol zajistit nutné finance pro toto opatření i v dalších letech.  

[Vláda České republiky, online] 

Vzhledem k nutnosti nynější vlády a potažmo všech ministerstev, hledat úspory ve svých 

resortech na potřebné zákony týkající se hlavně posilování výdajů v sociální politice, je 

zavedení slev velmi široce diskutovaným tématem. Zvyšující se výdaje, které vláda plánuje 

na další roky, jako například navýšení rodičovského příspěvku nebo navýšení důchodů, se 

značně promítnou do státního rozpočtu. Ten byl pro rok 2019 naplánován se schodkem 40 

miliard korun i přes celkový ekonomický růst 3,1 % za rok 2018 [Ministerstvo financí ČR, 

online]. 

 Analýza společnosti Deloitte však uvádí začínající zpomalení ekonomiky již od 

začátku roku 2018, tedy ještě v době před uzákoněním těchto slev. Výsledkem navyšování 

výdajů vlády se dle společnosti očekává pokles přebytku vládního sektoru v roce 2019 na 

0,8 % HDP. Reálný růst HDP se podle společnosti v roce 2019 zpomalí z 2,9 % na 2,2 % – 

„Pokles přebytku přináší pozitivní fiskální impuls v době, kdy ho ekonomika nepotřebuje, 

neboť se pohybuje nad svým potenciálem a některé trhy vykazují známky přehřívání. 

Fiskální politika se tak opět chová procyklicky a místo, aby zmírňovala kolísání 

ekonomiky, tak jej naopak prohlubuje.“ [Deloitte, Výhled české ekonomiky na rok 2019, 

online] 

 Vzhledem k výše zmíněným prognózám a apelu vlády na svá ministerstva v otázce 

hledání úspor, považuji toto téma za velmi aktuální. Vypracováním této diplomové práce si 

kladu za cíl zjistit za jakých podmínek a okolností bylo toto opatření vládou schváleno, a to 

i přes to, že výhledově se má ekonomika zpomalovat a vláda se tak snaží hledat spíše 

úsporná opatření. 

B. Cíle diplomové práce   

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, které faktory přispěly k uzákonění slev 

v ČR optikou Multiple Stream Framework . Zaměřím se na analýzu a popis jednotlivých 

proudů této teorie ve vztahu k mému tématu. Podstatou této teorie je hledání tzv. okna 

příležitostí, kdy se nositelé veřejných politik snaží toto okno v procesu veřejných politik 

nalézt a umožnit tak změnu v dané veřejné politice. Mým hlavním cílem tedy bude zjistit, 

kde konkrétně se toto okno příležitostí během procesu otevřelo a jaké konkrétní stanovisko 
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stálo za podporou pro toto opatření ze stran nositelů veřejných politik (policy 

enterpreneurs). 

 Podcílem mé práce je zjistit, jak se toto téma odráželo v mediálním a 

politickém diskurzu a zda se tyto diskurzy od sebe odlišovaly. Stěžejním bodem této 

části tedy bude zjistit to, jak o tomto tématu referovala média a jak politické spektrum. Ve 

vztahu k tomuto srovnání se zaměřím na první proud u Teorie tří proudů, který se zaměřuje 

na proud problémů a ptá se „co se děje“, tedy proč má být daná veřejná politika změněna 

či zavedena. Ve vztahu k mému tématu to znamená, že se budu snažit zjistit, kde konkrétně 

média a politici shledávali důvod k uzákonění slev pro studenty a seniory. 

 

C. Výzkumné otázky 

 Kde konkrétně (ve kterém proudu) se otevřelo okno příležitostí, které vedlo 

k uzákonění těchto slev? 

 Jak byla u tohoto opatření zdůvodňována jeho potřebnost? 

 Jaký byl politický a mediální diskurz na základě provedené obsahové analýzy? 

 

D. Teoretická východiska 

Hlavní teorií v mé práci je Teorie tří proudů (Multiple Stream Framework). V této 

teorii jde o zkoumání procesu tvorby politiky z pohledu aktérů veřejných politik. Teorie tří 

proudů se v průběhu několika let stala častým nástrojem k analýze veřejně-politického 

procesu. Děje se tak hlavně z důvodu toho, že mezi základními předpoklady této teorie se 

objevuje například nejednoznačnost veřejně politického procesu, v konkrétním případě 

veřejné politiky, a problematičnost politických preferencí [Satier, Weible, 2014: 18 - 

Chapter 1 by Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer]. Tyto předpoklady spatřuji u mého tématu 

jako dominantní, a proto mi tato teorie přišla jako nejvíce vhodná pro mou diplomovou 

práci. 

 Tato teorie poskytuje pohled na různé aspekty, které vysvětlují proces utváření 

veřejné politiky. Skládá se ze tří proudů, jimiž jsou: proud problémů (problem stream), 

proud politiky (politics stream) a proud veřejných politik (policy stream) s nimiž se pojí 

následující otázky – „co se děje?“, „co s tím můžeme udělat?“, „pro co můžeme získat 

podporu?“. Zodpovězení těchto otázek identifikuje daný problém a jeho možné řešení. Pro 
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další postup v tomto procesu je nutno nalézt tzv. okno příležitostí (oppurtinity window), 

kde participují zejména nositelé veřejných politik (policy enterpreneurs) a kteří se snaží o 

propojení těchto proudů, aby umožnili změnu dané veřejné politiky [Colebatch 2005: 16]. 

   

E. Výzkumný plán 

Tato diplomová práce se zaměří na nové opatření, které zavedla nynější vláda od 1. září 

2018 týkající se uzákonění slev pro studenty a seniory. Zkoumat budu toto téma ze 

sekundárních dat ministerstev, který měly na formulaci tohoto opatření přímý vliv, 

konkrétně Ministerstvo financí a Ministerstvo dopravy. Vzhledem ke krátké době od 

platnosti tohoto opatření přepokládám, že budou v průběhu roku 2019 vypracovány 

analýzy týkající se celkových dopadů za první rok. Tyto dokumenty plánuji zahrnout do 

svých sekundárních dat. Práce bude tedy také obsahovat srovnání politického a mediálního 

diskurzu, který podrobím obsahové analýze a na jejím základě se budu snažit zodpovědět 

dílčí otázky práce. 

 Jako svá primární data budu analyzovat expertní rozhovory s politiky, kteří v době 

uzákonění opatření participovali ve vládě. Mým cílem je zajistit alespoň jeden rozhovor se 

zástupcem od každé politické strany, která je zastoupena v parlamentu. Do výzkumu jsem 

se tak rozhodla zahrnout jak strany, které opatření podpořily, tak také opoziční strany, 

které měly k tomuto návrhu výhrady.  

 Analýza expertních rozhovorů mi umožní zodpovědět výzkumné otázky pramenící 

ze zvolené teorie Multiple Stream Framework, kde si beru za cíl zmapovat uzákonění 

těchto slev optikou dané teorie. Vzhledem k povaze tématu a mým výzkumným otázkám, 

jsem si zvolila tuto teorii proto, jelikož se budu snažit na základě získaných poznatků 

zjistit, co přesně vedlo k přijetí tohoto opatření.  
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

This diploma thesis will focus on the new measure introduced by the current government 

on September 1, 2018 regarding the enactment of discounts for students and seniors. I will 

examine this topic from the secondary data of the ministries, which had a direct impact on 

the formulation of this measure, namely the Ministry of Finance and the Ministry of 

Transport. Given the short period of validity of this measure, I assume that impact 

assessments will be prepared during 2019. I plan to include these documents in my 

secondary data. The work will also include a comparison of political and media discourse, 

which I will subject to content analysis and on the basis of which I will try to answer 

partial questions of work. 

 As my primary data I will analyse expert interviews with politicians who 

participated in government at the time of enacting measures. My aim is to provide at least 

one interview with a representative from each political party represented in Parliament. I 

decided to include in the research both the parties that supported the measure and the 

opposition parties who had reservations about this proposal. 

 This analysis of expert interviews will allow me to answer research questions 

stemming from the Multiple Stream Framework theory, where I aim to map the enactment 

of these discounts through the view of the theory.  
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