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Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR se ve svém dubnovém šetření 
věnovalo tématu evropské integrace a členství České republiky v Evropské unii. 
Všech oslovených občanů jsme se nejprve zeptali, jak jsou spokojeni s členstvím 
České republiky v Evropské unii.1 

Graf 1: Spokojenost s členstvím ČR v EU (v %) 
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1 Znění otázky: „Jak jste spokojen s členstvím České republiky v Evropské unii? (viz graf 1)“ 
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Spokojenost s naším členstvím v Evropské unii vyjadřuje v současnosti přibližně 
třetina českých občanů (32 %), nespokojena se naopak cítí více než čtvrtina 
Čechů (27 %). Největší podíl dotázaných se v Evropské unii necítí ani spokojen, 
ani nespokojen (36 %). 

Spokojenost s členstvím naší země v Evropské unii vyjadřují častěji mladí lidé ve 
věku od 15 do 29 let, lidé označující svoji životní úroveň jako dobrou, občané 
s vyšším stupněm dosaženého vzdělání (střední s maturitou nebo 
vysokoškolské), dotázaní z vyšších příjmových skupin a voliči ODS (těch je 
s členstvím naší země v Evropské unii spokojeno dokonce 54 %). 

V porovnání se situací v červnu 2005 a dubnu 2006 mírně poklesl podíl českých 
občanů spokojených s členstvím naší země v Evropské unii. Naopak podíl 
dotázaných, kteří s členstvím vyjadřují nespokojenost, je v současnosti nejvyšší 
od počátku roku 2005. 

Tabulka 1: Spokojenost s členstvím ČR v EU – časové srovnání (v %) 
 01/2005 04/2005 06/2005 04/2006 04/2007 
spokojen 37 30 36 36 32 
ani spokojen, ani nespokojen 33 40 37 40 36 
nespokojen 21 18 20 20 27 
Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. 

Všech oslovených jsme se dále zeptali, zda jsou hrdí na to, že jsou občany 
Evropské unie.2 Aktuální výsledky i časové srovnání nabízí tabulka 2. 

Tabulka 2: Jste hrdý na to, že jste občanem Evropské unie (odpovědi 
respondentů v %) 
 červen 2004 květen 2005 duben 2006 duben 2007 
velmi hrdý 2 4 3 3 
docela hrdý 27 36 31 26 
ne příliš hrdý 27 25 31 34 
vůbec ne hrdý 26 22 23 24 
neví 18 13 13 13 

Pouze tři z deseti českých občanů (29 %) jsou hrdí na to, že jsou občany 
Evropské unie. Více než třetina obyvatel České republiky (34 %) není na své 
evropské občanství příliš hrdá a čtvrtina dotázaných (24 %) dokonce uvedla, že 
není hrdá vůbec. Hrdost na to, že jsou občany Evropské unie, pociťuje 
v současnosti méně českých občanů než v letech 2005 a 2006. 

V rámci dubnového výzkumu jsme se dále zajímali o to, zda respondenti věří, že 
rozhodnutí Evropské unie jsou v zájmu České republiky a zda jsou podle jejich 
názoru v zájmu lidí, jako jsou oni sami.3 

Tabulka 3: Věříte, že rozhodnutí Evropské unie jsou v zájmu České republiky? 
 červen 2004 květen 2005 duben 2006 duben 2007 
rozhodně věří 3 5 3 2 
docela věří 27 32 29 25 
moc tomu nevěří 48 39 45 49 
vůbec tomu nevěří 14 16 15 20 
neví 8 8 8 4 

                                                           
2 Znění otázky: „Cítíte se hrdý na to, že jste občanem Evropské unie? Řekl byste, že jste velmi 
hrdý, docela hrdý, ne příliš hrdý, vůbec na to nejste hrdý?“ 
3 Znění otázek: „Nakolik věříte tomu, že rozhodnutí  Evropské unie jsou v zájmu České republiky?“ 
„A nakolik věříte tomu, že rozhodnutí Evropské unie jsou v zájmu lidí, jako jste Vy?“ (viz tabulky 3 
a 4) 
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Více než čtvrtina českých občanů věří, že rozhodnutí Evropské unie jsou v zájmu 
České republiky. Přibližně polovina dotázaných (49 %) uvedla, že tomu moc 
nevěří, pětina (20 %) tomu nevěří vůbec.  

K rozhodnutí Evropské unie jsou čeští občané nejvíce skeptičtí od roku 2004. 
V porovnání s předcházejícími výzkumy vzrostl podíl dotázaných, kteří vůbec 
nevěří tomu, že rozhodnutí Evropské unie jsou v zájmu naší země. 

Ještě méně často jsou čeští občané přesvědčeni o tom, že rozhodnutí Evropské 
unie jsou v zájmu lidí, jako jsou oni (viz tabulku 4). O tom, že rozhodnutí 
Evropské unie jsou v zájmu lidí, jako jsou oni, je přesvědčena pouze čtvrtina 
obyvatel naší země, 41 % dotázaných uvedlo, že tomu moc nevěří, a 29 % tomu 
dokonce nevěří vůbec. Také k tomu, že by rozhodnutí Evropské unie byly 
v zájmu lidí, jako jsou oni, sami jsou respondenti v současnosti nejvíce skeptičtí 
od roku 2004. 

Tabulka 4: Věříte, že rozhodnutí Evropské unie budou v zájmu lidí, jako jste vy? 
 červen 2004 květen 2005 duben 2006 duben 2007 
rozhodně věří 3 5 3 2 
docela věří 24 27 26 23 
moc tomu nevěří 39 34 40 41 
vůbec tomu nevěří 26 25 24 29 
neví 9 9 7 5 

Všech respondentů jsme se dále zeptali, zda souhlasí či nesouhlasí s tím, aby 
bylo za měnu České republiky přijato euro.4 

V dubnu 2007 s přijetím eura za měnu České republiky souhlasilo 45 % českých 
občanů, o málo více dotázaných (48 %) ale uvedlo, že by s takovým krokem 
nesouhlasilo.  

Graf 2: Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, aby bylo za měnu ČR přijato euro?  

16

29

26

22

7

rozhodně souhlasí

spíše souhlasí

spíše nesouhlasí

rozhodně nesouhlasí

neví

 

Ze srovnání s předešlými výzkumy vyplývá, že podíl odpůrců přijetí eura plynule 
roste, zatímco podíl zastánců naopak spíše klesá (viz tabulku 5). Poprvé od roku 
2001, kdy byli respondenti na souhlas či nesouhlas s přijetím eura dotázáni 
poprvé, převážil podíl respondentů nesouhlasících s přijetím eura nad podílem 
souhlasících. 

                                                           
4 Znění otázky: Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, aby bylo za měnu ČR přijato euro? 
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Tabulka 5: Postoje občanů k přijetí eura za měnu ČR – časové srovnání (v %) 

 11/015 10/02 03/03 11/03 05/04 05/05 04/06 04/07 
pro euro 52 53 52 58 56 52 45 45 
proti 23 24 32 31 35 37 43 48 
neví 25 23 16 11 9 11 12 7 
celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 

                                                           
5 V roce 2001 a 2002 měla otázka zjišťující souhlas českých občanů s přijetím či nepřijetím eura za 
měnu ČR následující znění: „Pokud by probíhalo referendum o přistoupení ke společné evropské 
měně, hlasoval byste pro společnou měnu nebo proti ní? Pro společnou měnu, proti společné 
měně.“  


