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Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo v únoru 2009 důvěru českých 

občanů k vybraným mezinárodním organizacím, konkrétně Evropské unii (EU), Organizaci 
spojených národů (OSN) a Severoatlantické alianci (NATO) a dvěma dalším institucím, 
Evropské komisi a Evropskému parlamentu. Rovněž byla zkoumána spokojenost 
s členstvím v Evropské unii, OSN a NATO. Kromě letošních údajů je ve zprávě uvedeno i 
časové srovnání. 

 
U všech zkoumaných institucí převažuje podíl důvěřujících nad těmi, kteří 

nedůvěřují.1 Největší důvěře se u českých občanů těší OSN, u kterého se kladně vyjádřily 
téměř dvě třetiny lidí (63 %), následuje Evropská unie (60 %) a NATO (53 %). 
U Evropského parlamentu a Evropské komise pozorujeme o něco nižší podíl důvěřujících 
(44 %, resp. 40 %), ovšem také vyšší podíl těch, kteří se k této otázce neumí vyjádřit 
(odpověď „nevím“) nebo neznají zkoumanou instituci (viz graf 1). 

                                                           
1 Znění otázky: „Řekněte prosím, důvěřujete a) Evropské unii, b) Evropské komisi, c) Evropskému 
parlamentu, d) Organizaci spojených národů – OSN, e) Severoatlantické alianci – NATO?“ Varianty 
odpovědí: rozhodně důvěřuje, spíše důvěřuje, spíše nedůvěřuje, rozhodně nedůvěřuje. 
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Graf 1. Důvěra vybraným mezinárodním organizacím
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Důvěra sledovaným institucím se v porovnání s minulým rokem o něco zvýšila, 

nejviditelnější nárůst je však pozorovatelný u NATO, celých 9 procentních bodů (viz 
tabulka 1). 

 
Tab. 1: Důvěra vybraným mezinárodním organizacím - časové srovnání (v %) 

 11/2003 3/2004 5/2004 11/2004 2/2005 9/2006 2/2007 2/2008 2/2009 

OSN 64 70 64 62 61 61 55 59 63 

Evropská 

unie 
57 57 64 55 56 58 50 55 60 

NATO 50 56 49 49 48 48 45 44 53 

Evropský 

parlament 
42 - 49 44 - - - - 44 

Evropská 

komise 
39 - 46 41 - - - - 40 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně důvěřuje“ a „spíše důvěřuje“. 

 
Rozdíly v míře důvěry se projevují podle vzdělání, lidé s vysokoškolským 

vzděláním o něco častěji důvěřují Evropské unii, Evropskému parlamentu i komisi. Ve 
svých vyjádřeních se liší rovněž lidé deklarující jinou životní úroveň. Mnohem větší 
důvěru všem vybraným institucím projevují obyvatelé s dobrou životní úrovní, naopak 
mnohem menší ti se špatnou životní úrovní. 

 
Míru spokojenosti2 se členstvím ve třech vybraných mezinárodních organizacích 

lze označit za poměrně vysokou. Nejvíce jsou obyvatelé České republiky spokojeni 

                                                           
2 Znění otázky: „Jste spokojen či nespokojen s tím, že Česká republika je členem a) Evropské unie 
(EU), b) Severoatlantické aliance (NATO), c) Organizace spojených národů (OSN).“ Varianty 
odpovědí: rozhodně spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen, rozhodně nespokojen. 
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s členstvím v OSN (72 %), následuje Evropská unie (67 %) a třetí zkoumaná instituce 
NATO (58 %) (viz graf 2). 

 
 

Graf 2. Spokojenost s členstvím ve vybraných 
mezinárodních organizacích
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Jak je patné z tabulky 2, podobně jako důvěra, i spokojenost se členstvím ve 

zkoumaných organizacích od minulého roku vzrostla, nejvíce je to patrné u NATO (10 
procentních bodů). V březnu 2004 byla otázka pokládána v mírně modifikované podobě.3 

 
 

Tab. 2: Spokojenost s členstvím ve vybraných mezinárodních organizacích - 
časové srovnání (v %) 

 3/2004 2/2007 2/2008 2/2009 

OSN 75 64 67 72 

Evropská unie 58 58 61 67 

NATO 59 49 48 58 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně spokojen“ a „spíše spokojen“. 

 
Analýza druhého stupně odhalila podobné rozdíly v názorech, jako tomu bylo u 

důvěry institucím. Z hlediska vzdělání jsou to lidé s vysokou školou, kteří projevují vetší 
spokojenost s členstvím v daných organizacích. Podobně lidé deklarující dobrou životní 
úroveň jsou spokojenější s členstvím ve třech zkoumaných organizacích, naopak lidé se 
špatnou životní úrovní vyjadřují ve větší míře nespokojenost. 

 

                                                           
3 Znění otázky v březnu 2004: „Jste spokojen či nespokojen s tím, že se Česká republika a) stane 
členem Evropské unie (EU), b) že je členem Severoatlantické aliance (NATO), c) a Organizace 
spojených národů (OSN)?“ Varianty odpovědí: rozhodně spokojen, spíše spokojen, spíše 
nespokojen, rozhodně nespokojen. 


