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Občané ke změnám ve fungování politického systému 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2005, v05-01 
Otázky:    PO.44 
Termín terénního šetření:  17. – 24. 1. 2005 
Počet respondentů:   1037 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   10. 3. 2005 
Autor výzkumu:   kolektiv řešitelů projektu „Sociální soudržnost“ 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová     
 
 
Podle lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění by více než 
osmdesát procent oslovených občanů přivítalo možnost rozhodovat o závažných 
otázkách v referendech. Vysoké výdaje za předvolební kampaně stran jsou trnem 
v oku osmi z deseti dotázaných, přesně osmdesát procent respondentů navrhlo 
omezení těchto výdajů. Takřka tři čtvrtiny účastníků výzkumu si přejí volit svého 
prezidenta přímou volbou. Se zvýšením pravomocí hlavy státu v době výzkumu 
souhlasilo pouze 26 % dotázaných (proti zvýšení bylo 59 % dotázaných). Stejně 
tak zvýšení pravomocí vlády považuje za vhodné menšina 28 % dotázaných 
(proti zvýšení těchto pravomocí se vyslovilo 54 % dotázaných). Naproti tomu 
rozšířené pravomoci státních orgánů by se líbily více než dvěma třetinám 
respondentů. Více než třetina oslovených občanů (35 %) se domnívá, že by se 
měla zvýšit hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nad 
současných 5 %. Respondentů, kteří by tuto hranici nezvyšovali, bylo o 7 % více. 
Poslední nezmíněná položka se týkala zákazu některé politické strany. V tomto 
případě se pro zákaz vyslovilo 29 % a proti zákazu 60 % dotázaných. 

Tabulka 1: Potřebnost změn ve fungování politického systému (v %)1 
Měla by být zavedena následující opatření? ano ne 
zavést referendum k závažným otázkám 83 9 
omezit výdaje na předvolební kampaně 80 11 
volit prezidenta přímou volbou občany 73 13 
rozšířit pravomoci státních orgánů 68 21 
zvýšit hranici pro vstup do PS nad 5% 35 42 
zakázat některou politickou stranu 29 60 
zvýšit pravomoci vlády 28 54 
zvýšit pravomoci prezidenta 26 59 
Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „neví“. 

                                                           
1 Znění otázky: Měly by se podle Vás udělat některé z následujících kroků? 


