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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz 
 
 

Postoje českých občanů k Evropské unii 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2005, v05-05 
Otázky:    PM.2, PM.73, PM.72, PM.69, PM.74, PM.75 
Termín terénního šetření:  16. – 23. květen 2005 
Počet respondentů:   1088 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   16. června 2005 
Zpracovala:    Naděžda Horáková 
 
 
V rámci květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR 
jsme se podrobněji věnovali tématu členství České republiky v Evropské unii. 
Respondenty jsme mimo jiné požádali, aby zhodnotili členství České republiky 
v Evropské unii, tedy aby nám odpověděli na otázku, zda je podle jejich názoru 
členství České republiky v Evropské unii v současné době dobrá či špatná věc.1

Graf 1: Je členství ČR v EU dobrá či špatná věc? 
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Čtyři z deseti českých občanů se domnívají, že členství České republiky 
v Evropské unii je dobrá věc. Přibližně stejný podíl oslovených pak členství naší 
země v této organizaci označil za ani dobrou ani špatnou věc. Negativní postoj 
k Evropské unii a tedy názor, že členství České republiky v Evropské unii je 
špatná věc, zastává pouze desetina obyvatel České republiky starší 15 let. 
Přibližně desetina respondentů se k položené otázce nedokázala vyjádřit. 

Otázka stejného znění byla reprezentativnímu vzorku české populace starší 15 
let položena v rámci šetření CVVM rovněž v červnu 2004, tedy krátce po 
začlenění České republiky do Evropské unie. Časové srovnání nabízí tabulka 1. 

                                                           
1 Otázka: „Myslíte si, že členství České republiky v Evropské unii v současnosti  je dobrá věc, ani 
dobrá ani špatná věc, špatná věc?“ 
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Tabulka 1: Je členství ČR v EU dobrá či špatná věc – časové srovnání (v %) 
 červen 2004 květen 2005 
dobrá věc 35 41 
ani dobrá ani špatná věc 43 39 
špatná věc 14 11 
neví 8 9 

V porovnání se situací v červnu 2004 se větší část respondentů přiklonila k tomu, 
že členství České republiky v Evropské unii je dobrá věc. Naopak podíl 
dotázaných, kteří se domnívají, že členství České republiky V Evropské unii není 
ani dobrá ani špatná věc, či že je přímo špatná věc, poklesl. 

Květnové šetření CVVM dále zjišťovalo, zda se čeští občané považují za občany 
Evropské unie2 a zda jsou na skutečnost, že jsou občany Evropské unie hrdí či 
nikoliv.3

Graf 2: Cítíte se nejen jako občan České republiky, ale i jako občan Evropské 
unie? 
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Přibližně polovina českých občanů se alespoň někdy cítí být občany Evropské 
unie, naopak nikdy tento pocit nemají čtyři z deseti obyvatel České republiky. 
Deset procent oslovených občanů nebylo schopno zaujmout k položené otázce 
žádné stanovisko. 

Otázka zjišťující, zda se Češi cítí být občany Evropské unie, byla respondentům 
položena rovněž v červnu 2004. Časové srovnání nabízí tabulka 2. 

Tabulka 2: Cítíte se nejen jako občan České republiky, ale i jako občan Evropské 
unie – časové srovnání (v %) 
 červen 2004 květen 2005 
často 6 10 
někdy 35 39 
nikdy 48 41 
neví 11 10 

Podíl respondentů, kteří se často cítí být občany Evropské unie, oproti situaci 
krátce po vstupu České republiky do Evropské unie vzrostl, podobně jako podíl 
těch, kteří se občany Evropské unie cítí být alespoň někdy. V červnu 2004 uvedlo 
48 % českých občanů, že se nikdy necítí být občany Evropské unie. V květnu 
2005 již stejný postoj vyjádřilo pouze 41 % respondentů. 

  

                                                           
2 Otázka: „Cítíte se nejen jako občan České republiky, ale i jako občan Evropské unie? Často, 
někdy, nikdy se tak necítíte?“ 
3 Otázka: „Cítíte se být hrdý na to, že jste občanem Evropské unie? Řekl byste, že jste velmi hrdý, 
docela hrdý, ne příliš hrdý, vůbec na to nejste hrdý.“ 
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Graf 3: Jste hrdý na to, že jste občanem Evropské unie? 
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Velmi či docela hrdí jsou na skutečnost, že jsou občany Evropské unie, čtyři 
z deseti oslovených občanů, téměř polovina respondentů (47 %) ale uvedla, že 
příliš hrdá není či dokonce, že na tuto skutečnost není hrdá vůbec. Také tato 
otázka nebyla respondentům položena poprvé. 

Tabulka 3: Jste hrdý na to, že jste občanem Evropské unie – časové srovnání (v 
%) 
 červen 2004 květen 2005 
velmi hrdý 2 4 
docela hrdý 27 36 
ne příliš hrdý 27 25 
vůbec ne hrdý 26 22 
neví 18 13 

Hrdost na „evropské občanství“ pociťuje v současné době mnohem větší podíl 
Čechů, než tomu bylo v červnu 2004. Velmi či docela hrdí byli v červnu 2004 tři 
z deseti českých občanů, v současné době jsou na fakt, že jsou občany Evropské 
unie, hrdí čtyři z deseti Čechů. Malou či vůbec žádnou hrdost pociťoval v červnu 
2004 62 % oslovených občanů. Podle aktuálního výzkumu je nepříliš hrdá či 
vůbec ne hrdá jen necelá polovina obyvatel České republiky (47 %). 

Vedle postojů k evropskému občanství jsme se v květnu 2005 zajímali rovněž o 
to, zda čeští občané věří, že rozhodnutí Evropské unie budou v zájmu České 
republiky4 a zda budou podle jejich názoru v zájmu lidí jako jsou oni sami.5

Tabulka 4: Věříte, že rozhodnutí Evropské unie budou v zájmu České republiky? 
 červen 2004 květen 2005 
rozhodně věří 3 5 
docela věří 27 32 
moc tomu nevěří 48 39 
vůbec tomu nevěří 14 16 
neví 8 8 
 

                                                           
4 Otázka: „Nakolik věříte tomu, že rozhodnutí Evropské unie budou v zájmu České republiky? (viz 
tabulku 4)“ 
5 Otázka: „A nakolik věříte tomu, že rozhodnutí Evropské unie budou v zájmu lidí jako jste Vy? (viz 
tabulku 5)“  
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Tabulka 5: Věříte, že rozhodnutí Evropské unie budou v zájmu lidí jako jste vy? 
 červen 2004 květen 2005 
rozhodně věří 3 5 
docela věří 24 27 
moc tomu nevěří 39 34 
vůbec tomu nevěří 26 25 
neví 9 9 
 
Většina českých občanů příliš nevěří tomu, že rozhodnutí Evropské unie budou 
v zájmu České republiky, konkrétně 39% oslovených uvedlo, že tomu moc nevěří 
a dalších 16 % respondentů tomu podle svých slov nevěří vůbec. Přibližně čtyři 
z deseti oslovených zůstávají ale v tomto směru optimisty, neboť uvádí, že 
docela či rozhodně věří tomu, že rozhodnutí Evropské unie budou v zájmu naší 
země.  

Skutečnosti, že rozhodnutí Evropské unie budou v zájmu lidí jako jsou oni sami 
čeští občané věří ještě méně často, než tomu, že tato rozhodnutí budou v zájmu 
České republiky. Čtvrtina dotázaných uvedla, že vůbec nevěří, že rozhodnutí 
Evropské unie budou v zájmu lidí jako jsou oni sami, další přibližně třetina 
oslovených uvedla, že tomu moc nevěří. Necelá třetina respondentů zůstala i 
v této otázce optimistická, když uvedla, že rozhodně či spíše věří tomu, že 
rozhodnutí Evropské unie budou v zájmu lidí jako jsou oni sami. 

Rok po vstupu České republiky do Evropské unie čeští občané mnohem častěji 
věří, že rozhodnutí Evropské unie budou jak v zájmu České republiky, tak lidí 
jako jsou oni sami, než tomu věřili krátce po vstupu České republiky do Evropské 
unie. Přesto v těchto věcech i v současnosti převažuje skepse nad optimismem.  

 

 


