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Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2006, v06-04 
Otázky:    PM.74, PM.75, PM.58, EU.1, EV.18 
Termín terénního šetření:  3. – 10. 4. 2006 
Počet respondentů:   1056 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   10. května 2006 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 
 
Do dubnového šetření CVVM byly zařazeny otázky týkající se vztahu českých 
občanů k Evropské unii. 70 % účastníků výzkumu prohlásilo, že po vstupu České 
republiky do Evropské unie u nich nedošlo ke změně životní úrovně. Pětina 
oslovených přičítá vstupu do EU snížení a dvacetina zvýšení své životní úrovně. 

 

Graf 1: Změna životní úrovně v souvislosti se vstupem ČR do EU (v %)1 
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Z tabulky 1, kde je zaznamenán vývoj názorů na tuto otázku, je patrné, že po 
uplynutí jednoho roku od vstupu ČR do EU došlo k významnému nárůstu počtu 
respondentů, kteří deklarovali, že vstup do EU neměl na jejich životní úroveň 
žádný vliv. Hodnoty získané v roce 2006 i přes mírný pokles zmiňované kategorie 
tento trend potvrzují.  

                                                           
1 Znění otázky: Myslíte si, že se vstupem naší země do EU se Vaše životní úroveň zvýšila, 
nezměnila se, snížila? 
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Tabulka 1: Vývoj životní úrovně v souvislosti se vstupem ČR do EU (v %)2 

 II/2002 II/2004 V/2004 V/2005 IV/2006 
zvýší se/zvýšila se 22 9 14 5 6 
nezmění se/nezměnila se 21 38 45 75 70 
sníží se/snížila se 38 44 32 15 19 
neví 19 9 9 5 5 
celkem 100 100 100 100 100 

Dotázaní dále hodnotili dopad členství České republiky v EU na jednotlivé 
segmenty ekonomického a sociálního systému ČR (viz tabulku 2). Nejlépe je 
posuzován vliv na nabídku zboží a služeb na trhu v ČR, tento vliv označilo za 
příznivý 60 % oslovených občanů. Naopak nejhůře je hodnocen vliv na 
zemědělství, za nepříznivý ho považují dvě třetiny oslovených. 

Tabulka 2: Dopad vstupu ČR do EU na hospodářskou úroveň a konkrétní 
segmenty ekonomického a sociálního systému ČR (v %)3 

 spíše 
příznivý 

ani příz., 
ani nepříz. 

spíše 
nepříznivý 

neví 

hospodářskou úroveň ČR 32 44 14 10 
nabídku zboží a služeb na trhu v ČR 60 32 4 4 
stabilitu devizového kursu koruny 36 31 7 26 
drobné a střední podnikatele v ČR 15 38 31 16 
průmyslové podniky v ČR 25 33 26 16 
zemědělce v ČR 8 15 67 10 
bankovní sektor v ČR 26 35 7 32 
vědu a výzkum v ČR 26 38 6 30 
úroveň zdravotnictví v ČR 11 55 20 14 
úroveň školství v ČR 18 58 7 17 
úroveň sociálního zabezpečení v ČR 8 55 20 17 
 

Srovnání s předešlými výzkumy, kde byla položena stejná otázka, nabízí tabulka 
3. 

Tabulka 3: Dopad vstupu ČR do EU na hospodářskou úroveň a konkrétní 
segmenty ekonomického a sociálního systému ČR – časové srovnání (v %)4 

 V/2004 
+/- 

V/2005 
+/- 

IV/2006 
+/- 

hospodářskou úroveň ČR 36/20 26/20 32/14 
nabídku zboží a služeb na trhu v ČR 61/7 59/5 60/4 
stabilitu devizového kursu koruny 25/14 36/7 36/7 
drobné a střední podnikatele v ČR 15/47 9/38 15/31 
průmyslové podniky v ČR 21/35 21/28 25/26 
zemědělce v ČR 11/60 5/73 8/67 
bankovní sektor v ČR 28/10 26/6 26/7 
vědu a výzkum v ČR 38/8 20/7 26/6 
úroveň zdravotnictví v ČR 24/18 8/27 11/20 
úroveň školství v ČR 25/12 13/17 18/7 
úroveň sociálního zabezpečení v ČR 14/25 6/25 8/20 
Poznámka: Údaje v tabulce tvoří odpovědi „spíše příznivě“/“spíše nepříznivě“. Dopočet do 
100 % tvoří odpovědi „nevím“ a „ani příznivě, ani nepříznivě“. 
                                                           
2 Před vstupem ČR do EU byla tato otázka pokládána ve znění: Očekáváte, že v souvislosti se 
vstupem naší země do EU se Vaše životní úroveň zvýší, sníží, nebo vstup ČR do EU nebude mít na 
životní úroveň žádný vliv? 
3 Znění otázky: Jaký byl podle Vašeho názoru dopad vstupu ČR do EU na... (viz tab. ) 
4 V roce 2004 byla tato otázka položena ve tvaru: Jaký bude podle Vašeho názoru dopad vstupu ČR 
do EU na... 
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Podle výsledků zachycených v tabulce 4 většina dotázaných neshledává budoucí 
postup Evropské unie v souladu se zájmy ČR. Na otázku, zda věří tomu, že 
rozhodnutí EU budou v zájmu ČR, odpovědělo nesouhlasně 60 % oslovených (45 
% tomu moc nevěří a 15 % tomu vůbec nevěří). Kladnou odpověď vyjádřila 
třetina účastníků výzkumu. V případě posouzení rozhodnutí EU z hlediska 
individuálních zájmů jsou výsledky obdobné. Téměř dvě třetiny dotázaných 
nevěří tomu, že rozhodnutí EU budou v zájmu lidí, jako jsou oni. Optimismus 
v této souvislosti vyjádřilo 29 dotázaných ze sta. 

Tabulka 4: Názory na budoucí rozhodnutí EU (v %)5 

 VI/2004 IV/2006 
 rozhodnutí 

budou v zájmu 
ČR 

rozhodnutí 
budou v zájmu 
respondenta 

rozhodnutí 
budou v zájmu 

ČR 

rozhodnutí 
budou v zájmu 
respondenta 

rozhodně tomu věří 3 3 3 3 
docela tomu věří 27 24 29 26 
moc tomu nevěří 48 38 45 40 
vůbec tomu nevěří 14 26 15 24 
neví 8 9 8 7 

 

Se zavedením evropské měny do České republiky souhlasilo v dubnu 2006 45 % 
respondentů, nesouhlas pak vyjádřilo 43 % respondentů.  

Graf 2: Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, aby bylo za měnu ČR přijato euro? 6 
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Ze srovnání s předešlými výzkumy vyplývá, že podíl odpůrců plynule roste, 
zatímco podíl zastánců naopak klesá. Počet lidí, kteří nemají na tuto otázku 
názor, se od roku 2003 pohybuje v rámci statistické chyby kolem hodnoty 10 %. 

 
Tabulka 5: Postoje občanů k přijetí eura za měnu ČR – časové srovnání (v %) 
 XI/20017 X/2002 III/2003 XI/2003 V/2004 V/2005 IV/2006 
pro euro 52 53 52 58 56 52 45 
proti 23 24 32 31 35 37 43 
neví 25 23 16 11 9 11 12 
celkem 100 100 100 100 100 100 100 
 

                                                           
5 Znění otázek: Nakolik věříte tomu, že rozhodnutí EU jsou v zájmu České republiky? Nakolik věříte 
tomu, že rozhodnutí EU jsou v zájmu lidí, jako jste Vy? 
6 Znění otázky: Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, aby bylo za měnu ČR přijato euro? 
7 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.“  


