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V březnovém šetření byla respondentům předkládána otázka, zda by se zúčastnili
referenda o vstupu České republiky do Evropské unie1. Oproti údajům z února
vzrostl počet respondentů, kteří uvedli, že se referenda („rozhodně“ nebo
„spíše“) zúčastní, v únoru to uvedlo 78 %, v březnu 80 % respondentů. Hladina
rozhodnutých zúčastnit se referenda se však dlouhodobě od listopadu 2002 příliš
nemění, pohybuje se v intervalu 77 – 80 %. Ve srovnání s deklarovanou účastí
v případných volbách do Poslanecké sněmovny je však výrazně vyšší, voleb by se
totiž nyní podle své odpovědi zúčastnilo 70 % respondentů s volebním právem
(tisková zpráva Stranické preference v březnu 2003, pv30319).

Tabulka 1: Deklarovaná účast v referendu o vstupu ČR do EU. (v %)

V/2002 XI/2002 I/2003 II/2003 III/2003
Rozhodně ano 35 46 42 42 40
Spíše ano 28 31 37 36 40
Spíše ne 22 10 9 10 7
Rozhodně ne 8 4 4 5 5
Neví 7 9 8 7 8
Celkem 100 100 100 100 100
ano/ne 63/30 77/14 79/13 78/15 80/12

Jak by respondenti v referendu hlasovali, zjišťovala následující otázka2. (viz
tabulka 2) V časovém srovnání nedošlo od února k žádné změně, počet
respondentů uvádějících, že by hlasovali pro vstup ČR do EU byl v březnu stejně

                                                          
1 Otázka: „Kdyby se příští týden konalo referendum o vstupu ČR do Evropské unie, účastnil byste
se? Rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne nebo nevíte?“
2 „Pokud byste se zúčastnil, hlasoval byste pro to, aby se ČR stala členem EU, nebo pro to, aby
s nestala členem EU?“
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jako v únoru 59 %, počet nerozhodnutých se již od listopadu pohybuje těsně pod
hranicí 20 %.

Tabulka 2: Hlasování v případném referendu. (v %)

V/2002 XI/2002 I/2003 II/2003 III/2003
Pro vstup 48 51 55 59 59
Proti vstupu 27 30 26 23 22
NEVÍ 25 19 19 18 19
Celkem 100 100 100 100 100
Poznámka: na otázku odpovídali všichni respondenti, kteří mají volební právo.

Podívejme se nyní na to, jak by hlasovali jednotlivé skupiny respondentů
v závislosti na tom, jak pevně byli rozhodnuti, že se zúčastní referenda o vstupu
České republiky do Evropské unie. Budeme porovnávat skupinu všech
respondentů, kteří mají volební právo, skupinu respondentů, kteří uvedli, že by
se zúčastnili („rozhodně“ nebo „spíše“) referenda a ty, kteří uvedli, že se
referenda zúčastní „rozhodně“. (viz tabulka 3)

Tabulka 3: Hlasování v případném referendu, tříděno podle deklarované účasti.
(v %)

všichni
s volebním

právem

všichni, kteří uvedli,
že se zúčastní

referenda

všichni, kteří uvedli, že se
„rozhodně“ zúčastní

referenda
Pro vstup 59 70 74
Proti vstupu 22 20 23
NEVÍ 19 10 3
Celkem 100 100 100

Jak je z tabulky patrné, referenda se chtějí rozhodně zúčastnit zejména ti, kteří
mají na věc vytvořený jasný názor, poměr rozhodnutých hlasovat pro vstup
k těm, kteří chtějí hlasovat proti vstupu, je vyšší (3,22 u skupiny „rozhodně“, 3,5
u všech, kteří uvedli, že se chtějí zúčastnit), než tomu je u celé populace (poměr
2,68).

Nakolik je pro Čechy přijatelné EURO jako měna České republiky, zjišťovala
poslední otázka tohoto tématického bloku3. (viz tabulka 4 a tabulka 5)

                                                          
3 Otázka: „Souhlasíte s tím, aby bylo od roku 2007 za měnu České republiky přijato EURO?
Rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne nebo nevíte?“

Tabulka 4: Souhlas s EURO jako
měnou České republiky. (v %)

Rozhodně ano 20
Spíše ano 32
Spíše ne 20
Rozhodně ne 12
Neví 16
Celkem 200

Tabulka 5: Přijatelnost EURO. (v %)

2001 X/2002 III/2003
Pro EURO 52 53 52
Proti 23 24 32
Neví 25 23 16
Celkem 100 100 100

EURO je jako společná měna přijatelná pro polovinu populace, proti je třetina.
V časovém srovnání je znatelné, že část dříve nerozhodnutých se přidala na
stranu odpůrců společné evropské měny.


