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V dubnovém šetření byla respondentům předkládána otázka, zda by se zúčastnili
referenda o vstupu České republiky do Evropské unie1. (viz tabulka 1)

S blížícím se datem konání referenda o vstupu ČR do EU pozorujeme přeliv mezi
skupinou těch, kteří udávají, že se referenda zúčastní „rozhodně“, a těmi, kteří si
svou účastí nejsou až tolik jistí a vybírali variantu odpovědi, že „se referenda
zúčastní spíše“. Vcelku se však počet těch, kteří uvádějí, že se referenda
zúčastní, příliš nemění už od konce minulého roku.

Pokud by však rozhodování lidí o účasti v referendu probíhalo podobně, jako je
tomu u parlamentních voleb, mohli bychom na začátku dubna očekávat pouze asi
50 % účast voličů.

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

V/2002 XI/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003
Rozhodně ano 35 46 42 42 40 36
Spíše ano 28 31 37 36 40 42
Spíše ne 22 10 9 10 7 11
Rozhodně ne 8 4 4 5 5 4
Neví 7 9 8 7 8 7
Celkem 100 100 100 100 100 100
ano/ne 63/30 77/14 79/13 78/15 80/12 78/15

Jak by respondenti v referendu hlasovali, zjišťovala následující otázka2. (viz
tabulka 2)

Jak je z tohoto časového srovnání zřetelné, podíl lidí, kteří by v tomto referendu
hlasovali pro nebo proti vstupu ČR do EU, zůstává od začátku února do první
                                                          
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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poloviny dubna konstantní, jedno či dvou procentní rozdíly jsou v toleranci
přesnosti tohoto typu měření.

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

V/2002 XI/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003
Pro vstup 48 51 55 59 59 58
Proti vstupu 27 30 26 23 22 24
NEVÍ 25 19 19 18 19 18
Celkem 100 100 100 100 100 100
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 58 70 74
Proti vstupu 24 21 22
NEVÍ 18 9 4
Celkem 100 100 100

Počet příznivců vstupu ČU do EU z těch, kteří se chtějí referenda zúčastnit,
výrazně převažuje nad těmi, kteří s tímto krokem nesouhlasí. tento poměr je
stabilní již několik měsíců, nezvyšuje se tedy dosud počet odpůrců vstupu ČR do
EU mezi těmi, kteří uvádějí, že se referenda chtějí zúčastnit.


