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V rámci červnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR 
jsme se respondentů mimo jiné zeptali, jak důvěřují některým českým a 
evropským institucím2. 

Tabulka 1: Důvěra k českým a evropským institucím (v %) 
 Vůbec nedůvěřuje Absolutně důvěřuje  
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Neví, 
nezná 

Poslanecká sněmovna 12 13 20 15 16 8 6 5 2 1 2 
Evropský parlament 8 7 8 7 14 9 8 6 4 2 27 
česká vláda 14 17 18 12 12 9 7 6 2 1 2 
Evropská komise 7 6 5 6 11 8 5 6 3 1 42 
Rada ministrů 7 6 6 5 11 6 2 3 3 2 49 

Poslanecké sněmovně vyjádřila v červnu 2004 důvěru necelá čtvrtina dotázaných 
(22 %), naopak blíže k pólu nedůvěry má 76 % občanů. O něco vyšší podíl 
důvěřujících zaznamenala česká vláda, kdy se na škále 1 až 10 přiklonilo blíže ke 
straně znamenající důvěru 25 % respondentů. I přesto naší vládě nedůvěřují 
téměř tři čtvrtiny občanů (73 %).  

Podívejme se nyní, jak důvěryhodné se českým občanům jeví některé evropské 
instituce. K otázce, zda důvěřují Evropskému parlamentu, se nedokázala vyjádřit 

                                                           
1 Mgr. Lukáš Linek je odborným pracovníkem oddělení Sociologie politiky Sociologického ústavu AV 
ČR. Otázky byly součástí mezinárodního komparativního výzkumu European Election Survey 2004 
věnovaného proběhnuvším volbám do Evropského parlamentu. Výzkum proběhl ve všech členských 
zemích EU, Lukáš Linek byl jeho koordinátorem pro Českou republiku. 
2 Otázka: „Prosím, určete na škále od 1 do 10, jak hodně Vy osobně důvěřujete institucím, které 
Vám přečtu. 1 znamená, že dané instituci vůbec nedůvěřujete, a 10 znamená, že dané instituci 
důvěřujete absolutně. V případě, že některou z uvedených institucí dostatečně neznáte, řekněte mi 
a budeme pokračovat dál.“ 
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více než čtvrtina oslovených.  Důvěru Evropskému parlamentu pak vyjádřilo 44 
% oslovených, podíl nedůvěřujících byl 29 %. Více než dvě pětiny obyvatel ČR 
nevědí, zda důvěřují Evropské komisi, nebo tuto instituci vůbec neznají. Evropské 
komisi důvěřovala v červnu třetina dotázaných (35 %), nedůvěřovala pak 
přibližně čtvrtina (23 %). Radě ministrů vyjádřila důvěru v červnu 2004 přibližně  
třetina oslovených občanů, naopak 16 % oslovených této instituci nedůvěřuje. 
Zde je ale třeba zdůraznit, že téměř polovina dotázaných se k položené otázce 
nedokázala vyjádřit. 


