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Tisková zpráva 

Důležitost jednotlivých typů voleb očima veřejnosti – duben 2019 

 Prezidentské volby (87 %) a volby do obecních zastupitelstev (86 %) jsou českou 

veřejností vnímány jako nejvíce důležité.  

 Nejnižší důležitost občané přisuzují volbám do Senátu PČR a volbám do 

Evropského parlamentu. Obě volby shodně považuje za důležité 53 % 

dotázaných. 

 Více než třetina populace (35 %) pokládá všechny typy voleb za důležité. Naopak 

pouze 4 % dotázaných považují všechny typy voleb za nedůležité.  

 V porovnání s předchozím šetřením z března 2014 statisticky významně vzrostla 

důležitost voleb do Evropského parlamentu (nárůst o 14 procentních bodů) a 

voleb prezidentských (nárůst o 4 procentní body). 

Zpracoval: 

Martin Spurný 

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Tel.: 210 310  583; e-mail: martin.spurny@soc.cas.cz 

V březnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným otázku týkající se hodnocení důležitost 

jednotlivých typů voleb. 

Graf 1: Důležitost jednotlivých typů voleb (v %)1.  

 

Pozn.: Jednotlivé volby jsou řazeny sestupně podle důležitosti jejich hodnocení. 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, Naše společnost 30.3 – 10. 4. 2019, 1052 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor. 

Z výsledku šetření vyplývá (viz graf 1), že největší důležitost občané v našem šetření přisoudili volbám prezidenta 

republiky, které za důležité označilo 87 % respondentů, přičemž více než polovina (55 %) dotázaných je dokonce 

považuje za „rozhodně důležité“, jako nedůležité je naopak vnímalo 11 % oslovených. Podobný význam připsali 

dotázaní také volbám do obecních zastupitelstev, které celkově za důležité považuje 86 % obyvatel naší země, 

přičemž 49 % oslovených je vnímá jako „rozhodně důležité“. 13 % občanů se naopak domnívá, že komunální volby 

důležité nejsou. Třetí v pořadí důležitosti obsadily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které jsou důležité 

pro 79% občanů, necelá pětina (17 %) je naopak za důležité nepokládá. Sedm z deseti českých občanů (70 %) se 

dále domnívá, že za důležité lze označit také volby do krajských zastupitelstev, čtvrtina (26 %) je naopak jako důležité 

                                                           

1 Otázka: „Řekněte mi, prosím, nakolik považujete za důležité nebo nedůležité následující typy voleb: a) volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, b) volby do 

Senátu Parlamentu ČR, c) volby prezidenta republiky, d) volby do obecních zastupitelstev, e) volby do krajských zastupitelstev, f) volby do Evropského parlamentu.“ 

Možnosti odpovědí: rozhodně důležité, spíše důležité, spíše nedůležité, rozhodně nedůležité. 
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nevnímá. Volby do Senátu Parlamentu ČR jsou důležité pro nadpoloviční většinu českých občanů (53 %), 43 % 

respondentů je ale označilo za „spíše“ či „rozhodně nedůležité“. Podobnou důležitost respondenti připsali blížícím se 

volbám do Evropského parlamentu, které za důležité považuje rovněž 53 % českých občanů a 42 % dotázaných je 

označila za nedůležité. 

 

Graf 2: Důležitost jednotlivých typů voleb – časové srovnání (%) 

 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně důležité“ a „spíše důležité“. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „spíše nedůležité“ a „rozhodně nedůležité“ a 

odpověď „nevím“. 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, Naše společnost. 

Z časového srovnání, které nabízí graf 2, vyplývá, že oproti předchozímu šetření z března 2014 statisticky významně 

vzrostla důležitost voleb do Evropského parlamentu (nárůst o 14 procentních bodů) a voleb prezidentských (nárůst o 4 

procentní body). Jako nejdůležitější jsou setrvale hodnoceny volby prezidenta republiky a volby do obecních 

zastupitelstev, naopak jako nejméně důležité pak volby do Senátu PČR a volby do Evropského parlamentu.  

Podrobnější analýza ukázala, že důležitost jednotlivých typů voleb (vyjma voleb prezidenta republiky) narůstá se 

zlepšující se subjektivně hodnocenou životní úrovní respondenta, se spokojeností s ekonomickou situací a také s 

nejvyšším stupněm dokončeného vzdělání. Ženy navíc častěji považují za důležité volby do Evropského parlamentu 

(55 % ženy, 50 % muži). Obecně můžeme konstatovat, že v české populaci je část občanů, kteří pokládají všechny 

typy voleb za důležité (35 %), a významně častěji rovněž uvádějí, že se chtějí zúčastnit blížících se voleb do 

Evropského parlamentu a byli by také ochotni přijít k případným volbám do Poslanecké sněmovny. Naopak skupina 

těch, která všechny volby bez rozdílu označuje za nedůležité je poměrně malá a voleb do Evropského parlamentu, ani 

případných voleb do Poslanecké sněmovny se nemá zájem účastnit.  

V názorech na důležitost jednotlivých typů voleb panovaly rozdíly mezi obyvateli různých krajů. Volby prezidenta 

republiky za důležité nejčastěji označili obyvatelé Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje a Libereckého kraje. Volby 

do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev pak častěji za důležité označovali obyvatelé Prahy a 

Pardubického kraje. Větší důležitost volbám do Senátu připsali obyvatelé Prahy a Libereckého kraje. Volby do 

Evropského parlamentu považují častěji za důležité lidé žijící v Praze. 
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Pořadí jednotlivých typů voleb podle důležitosti, jakou jim respondenti v našem výzkumu přisoudili, částečně kopíruje 

pořadí těchto voleb podle volební účasti (viz tabulku 1), naznačuje však určitou nekonzistenci mezi deklarovanými 

postoji a reálnou volební účastí. 

 

Tabulka 1: Srovnání deklarované důležitosti jednotlivých typů voleb a volební účasti (v %) 

 Důležitost Volební účast 

volby prezidenta republiky (leden 2018) 87 61,92/66,6 

volby do obecních zastupitelstev (říjen 2018) 86 47,34 

volby do Poslanecké sněmovny PČR (říjen 2017) 80 60,84 

volby do krajských zastupitelstev (říjen 2016) 70 34,57 

volby do Senátu PČR (říjen 2018) 53 42,26/16,49 

volby do Evropského parlamentu (květen 2014) 53 18,2 

Poznámka: Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně důležité“ a „spíše důležité“. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „spíše nedůležité“ a „rozhodně nedůležité“ 

a odpověď „nevím“. 

Zdroj: Český statistický úřad a CVVM SOÚ AV ČR, Naše společnost 30.3 – 10. 4. 2019, 1052 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor.  

 

Volby do obecních zastupitelstev označovali respondenti za nejdůležitější jen s malým odstupem za volbami 

prezidenta republiky, zároveň se však voleb do obecních zastupitelstev, které se konaly v říjnu 2018, zúčastnila pouze 

necelá polovina oprávněných voličů, což je méně než v případě loňských prezidentských voleb a voleb do Poslanecké 

sněmovny v říjnu 2017. Relativně vyšší volební účast v prvním kole voleb do Senátu PČR v říjnu 2018 je ovlivněna 

hlavně souběhem spolu s komunálními volbami, kterým je přikládána setrvale vyšší důležitost. Volby do Senátu PČR 

se tak spolu s volbami do Evropského parlamentu řadí mezi volby s nejnižší přisouzenou důležitostí i s nejnižší 

reálnou volební účastí.   
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Technické parametry výzkumu 

Výzkum:  Naše společnost, v19-04 

Realizátor:  Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Projekt:  Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR 

Termín terénního šetření:  30. 3. - 10. 4. 2019 

Výběr respondentů:  Kvótní výběr 

Kvóty:  Kraj (oblasti NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, vzdělání 

Zdroj dat pro kvótní výběr:  Český statistický úřad 

Reprezentativita:  Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 

Počet dotázaných:  1052 

Počet tazatelů:  214 

Metoda sběru dat:  Osobní rozhovor tazatele s respondentem - kombinace dotazování CAPI a PAPI 

Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 

Otázky:  PV.175  

Kód tiskové zprávy: pv190430 

Zveřejněno dne:  30. dubna 2019 

Zpracoval:  Martin Spurný 

 

Slovníček pojmů: 

Kvótní výběr – napodobuje strukturu základního souboru (u nás je to obyvatelstvo České republiky starší 15 let) pomocí nastavení 

velikosti vybraných parametrů, tzv. kvót. Jinými slovy kvótní výběr je založen na stejném procentuálním zastoupení vybraných 

vlastností. Pro tvorbu kvót používáme údaje z Českého statistického úřadu. V našich výzkumech jsou stanoveny kvóty na pohlaví, 

věk, vzdělání, region a velikost obce. Vzorek je tedy vybrán tak, aby procentuální podíl např. mužů a žen ve vzorku odpovídal 

procentuálnímu podílu mužů a žen v každém kraji ČR. Podobně je zachován procentuální podíl obyvatel jednotlivých krajů ČR, 

občanů různých věkových kategorií, lidí s různým stupněm dosaženého vzdělání a z různě velkých obcí.  

Reprezentativní výběr je takový výběr z celé populace, z jehož vlastností se dá platně usuzovat na vlastnosti celé populace. 

V našem případě to tedy znamená, že respondenti jsou vybráni tak, abychom zjištěné údaje mohli zobecnit na obyvatele České 

republiky starší 15 let. 

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.. Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást 

Ministerstva informací začal fungovat Československý ústav pro výzkum veřejného mínění. Současné Centrum vzniklo v roce 2001 převedením svého předchůdce 

(IVVM) z Českého statistického úřadu do Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.. Včlenění do vědecké instituce zaručuje kvalitní odborné zázemí a kredit pracoviště; jako 

součást akademického prostředí musí CVVM SOÚ AV ČR, splňovat veškeré nároky a dosahovat tak té nejvyšší odborné úrovně. Hlavní náplní práce oddělení je 

výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci je prováděno deset šetření ročně. Jedná se o průzkum veřejného mínění na reprezentativním vzorku české populace 

od 15 let, kterého se vždy účastní přibližně 1000 respondentů. Omnibusová podoba dotazníku umožňuje pokrýt velkou šíři námětů, a do šetření jsou proto pravidelně 

řazena politická, ekonomická i další obecně společenská témata. Jsou využívány jak opakované otázky, které umožňují sledovat vývoj zkoumaných jevů, tak náměty 

nové, reagující na aktuální dění. Díky dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru je tento vědecký projekt zkoumání veřejného mínění v České republice ojedinělý. 

 


