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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:daniel.kunstat@soc.cas.cz 

 
Proč lidé nevolili ve volbách do Evropského parlamentu? 

 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004, v04-06 
Otázky:    PV. 37e, PV. 64 
Termín terénního šetření:  18. – 28. 6. 2004 
Počet respondentů:   889 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   6. 9. 2004 
Autor výzkumu:   Lukáš Linek1 
Zpracovala:    Daniel Kunštát 
 
V červnovém šetření CVVM měli respondenti, kteří se nezúčastnili voleb do 
Evropského parlamentu sdělit, z jakého důvodu nebyli volit.2 Na otevřenou 
otázku mohli dotázaní uvést dva důvody, konečný součet relativního vyjádření 
těchto odpovědí tak dává 200 % (viz tabulka).  
 
Tabulka: Jaké byly důvody neúčasti ve volbách do EP? 

Znechucení a nespokojenost s politikou 21 
Nevěděl koho volit, neznal kandidáty 18 
Můj hlas nic nerozhodne                       17 
Pobyt mimo domov, prázdniny, dovolená     13 
Nezájem o EU a EP, EP je zbytečný            11 
Nezájem o politiku obecně                     11 
Nesouhlas se vstupem do EU                   10 
Málo času, spousta práce, rodinné závazky      8 
Nemoc, stáří                                  5 
Nechodí volit, nevolič z přesvědčení          3 
Bez volebního průkazu, problémy s registrací     3 
Nepovažoval za důležité, jasný výsledek      2 
Ostatní (jiné starosti, nechtělo se mi)    5 
Bez odpovědi 73 
Celkem 200 
Zdroj: CVVM, výzkum Naše společnost červen 2004, N = 440 

                                                           
1 Mgr. Lukáš Linek je odborným pracovníkem oddělení Sociologie politiky SOÚ 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 za Českou republiku. 
2 Znění otázky: „Jaký byl hlavní důvod Vaší neúčasti ve volbách do Evropského parlamentu?“ 
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Zhruba pětina oslovených občanů (21 %) uvedla jako důvod své absence ve 
volbách nespokojenost s politikou, jen o poznání méně pak neznalost kandidátů a 
pocit, že „můj hlas nic nerozhodne“ (18 resp. 17 %). 13 % respondentů zmínilo 
pobyt mimo bydliště a přibližně desetina dotázaných nezájem o Evropskou unii 
(případně Evropský parlament), nezájem o politiku obecně a nesouhlas se 
vstupem do EU. 


