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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:kunstat@soc.cas.cz 

 
Koho budeme volit do Evropského parlamentu? 

 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004 
Otázky:    PM.38, PV.58 
Termín terénního šetření:  19. – 26. května 2004 
Počet respondentů:   927 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   4. června 2004 
Zpracoval:    Daniel Kunštát 
 
 
Všem respondentům s volebním právem jsme položili uzavřenou otázku, pro 
kterou politickou stranu budou ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat.1 
Dotázaným byly předloženy kompletní kandidátní listiny všech stran. 
Celkovou strukturu získaných odpovědí přináší přehled v tabulce 1. Tabulka 2 
vyjadřuje podporu stran bez zahrnutí těch, kteří odmítají jít k volbám, a těch, 
kteří se dosud nerozhodli, koho budou volit. 
 

                                                           
1Otázka: „Při volbách do Evropského parlamentu se hlasuje vybráním jediného hlasovacího lístku, který je 
kandidátní listinou volené strany. Představte si prosím, že se rozhodujete o tom, které politické straně dáte ve 
volbách do Evropského parlamentu svůj hlas. Kterou stranu byste zvolil? Vložte prosím Vámi vybraný volební 
lístek do obálky.“ 
 

Tabulka 1: Preference stran (v %) 

ODS 25,5 
KSČM 11,5 
ČSSD 9,5 
KDU-ČSL 7,5 
NEZÁVISLÍ 3,5 
SNK/ED 3 
Strana zelených 2,5 
SŽJ 1,5 
Unie liberálních demokratů 1 
Sdružení nestraníků 1 
jiné strany 4,5 
nepůjde k volbám 16 
neví 13 
celkem 100 

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze strany, jejichž 
preference dosahují alespoň 1 %, strany s nižší 
podporou jsou zahrnuty do kategorie „jiné strany“. 

Tabulka 2: Preference stran bez 
nevoličů a nerozhodnutých (v %) 

ODS 36 
KSČM 16 
ČSSD 13,5 
KDU-ČSL 10,5 
NEZÁVISLÍ 5 
SNK/ED 4,5 
Strana zelených 3,5 
SŽJ 2 
Unie liberálních demokratů 1,5 
Sdružení nestraníků 1,5 
jiné strany 6 
celkem 100 
Pozn.: N=645 
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V květnovém šetření jsme se respondentů také zeptali, zda se voleb do 
Evropského parlamentu chtějí zúčastnit.2 

Tabulka 4: Deklarovaná účast ve volbách do Evropského parlamentu (v %) 

rozhodně ano 29 
spíše ano 34 
spíše ne 13 
rozhodně ne 12 
neví 12 
Celkem  100 

 
Ochotu zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu deklarovalo v květnu 2004 
63 % českých občanů. Naopak čtvrtina českých voličů (25 %) se voleb zúčastnit 
nechce. Zbylých 12 % dotázaných zatím není rozhodnuto.  

V dané souvislosti je třeba upozornit na to, že skutečná volební účast bývá vždy 
nižší než účast deklarovaná. Na základě výše uvedených výsledků a zkušeností 
z minulých let odhadujeme, že se voleb do Evropského parlamentu zúčastní 
přibližně 40 % - 45 % českých občanů. 

                                                           
2 Otázka: Ve dnech 11. a 12. června tohoto roku budeme volit své poslance do Evropského parlamentu. 

Půjdete volit? 
 


