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Zpracovala:  Markéta Škodová 

 
 
Do svého červnového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění 
blok otázek zabývajících se tématem předsednictví České republiky v Radě 
Evropské unie, kterého se naše země ujme v lednu příštího roku. Šetření 
zkoumalo zájem respondentů o tuto problematiku, jejich informovanost a 
hodnocení příprav i samotného předsednictví. 
Stejně jako v dubnu letošního roku se tři čtvrtiny občanů o předsednictví ČR 
v Radě EU nezajímají (75 % při součtu odpovědí „spíše nezajímá“ a „vůbec 
nezajímá“), zájem naopak jeví více než pětina oslovených (22 % při součtu 
odpovědí „spíše zajímá“ a „velmi zajímá“) – viz graf 1.  
Statisticky významně častěji se o předsednictví zajímají lidé, kteří svou životní 
úroveň označují jako dobrou, a potenciální voliči ODS. Rozdíly v rozložení 
odpovědí se projevily i v třídění podle vzdělání. Zájem o předsednictví roste 
s dosaženým  stupněm vzdělání. Nejméně se o dané téma zajímají lidé s 
(neúplným) základním vzděláním (58 % z nich zvolilo odpověď „vůbec se 
nezajímá“), nejvíce  vysokoškoláci (52 % se o předsednictví zajímá – při součtu 
odpovědí „spíše se zajímá“ a „rozhodně se zajímá“).  
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Graf 1: Zájem o předsednictví ČR v EU (v %)1 
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Většina populace starší 15 let se dále shodla na tom, že má o daném tématu 
málo informací. Pokud jde o to, co samotné předsednictví obnáší, nedostatek 
informací deklarují téměř tři čtvrtiny veřejnosti (74 % při součtu odpovědí „spíše 
nedostatek“ a „rozhodně nedostatek“), zatímco 15 % respondentů se domnívá, 
že je informováno dostatečně. Ještě větší část veřejnosti se cítí být nedostatečně 
informována o přípravách vlády na předsednictví (79 %) a o jednotlivcích, kteří 
se na nich podílejí (83 %). Pro rozložení odpovědí viz graf 2. 
Nedostatek informací o těchto třech tématech častěji zmiňovali dotázaní s 
(neúplným) základním vzděláním, vysokoškoláci jsou o nich naopak statisticky 
významně častěji informováni „spíše dostatečně“; stejně jako lidé 
s proklamovanou dobrou životní úrovní. 
 
Graf 2: Informovanost o předsednictví ČR v EU (v %)2  
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1 Znění otázky: „Česká republika bude v první polovině roku 2009 předsedat Radě Evropské unie. 
Nakolik se Vy osobně zajímáte o předsednictví ČR v Radě EU? Velmi se zajímáte, spíše se zajímáte, 
spíše se nezajímáte, vůbec se nezajímáte.“  
2 Znění otázky: „A jak byste zhodnotil svou informovanost o tomto tématu? Máte dostatek nebo 
nedostatek informací a) o tom, co toto předsednictví obnáší, b) o přípravách české vlády na toto 
předsednictví, c) o jednotlivých lidech, kteří se na přípravách podílejí?“ Možnosti odpovědí: 
Rozhodně dostatek, spíše dostatek, spíše nedostatek, rozhodně nedostatek. 
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Při hodnocení příprav se více než třetina respondentů (35 %) přiklonila k názoru, 
že Česká republika bude na předsednictví připravena dostatečně, více než 
čtvrtina (27 %) soudí, že připravenost ČR bude nedostatečná a 38 % oslovených 
se k otázce nedovedlo vyjádřit, a zvolilo tedy odpověď „nevím“ (viz graf 3).  
Velký podíl spontánních odpovědí „nevím“, a tedy to, že téměř dvě pětiny 
respondentů nejsou schopny zhodnotit přípravy země na předsednictví, svědčí o 
značné neinformovanosti uvnitř veřejnosti. 
„Spíše dostatečně“ bude naše země připravena zejména podle názoru 
vysokoškolsky vzdělaných lidí (43 %) a potenciálních voličů ODS (52 %). 
Oslovení, kteří by v parlamentních volbách dali svůj hlas ČSSD, častěji volili 
odpověď „spíše nedostatečně“ (28 %).  
Muži (24 %) si častěji než ženy (15 %) myslí, že naše země bude připravena 
„spíše nedostatečně“. 
 
Graf 3: Bude ČR dostatečně připravena na předsednictví? (v %)3  
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Z analýzy odpovědí na další otázku tematického bloku vyplynulo, že skoro 
polovina respondentů (46 %) nesouhlasí s názorem, že země předsedající Radě 
EU může významně ovlivnit politiku unie. Přibližně třetina občanů (32 %) si 
naopak myslí, že předsedající země unijní politiku ovlivnit může (viz graf 4). 
Rozvrstvení odpovědí ovlivnilo i v případě této otázky hlavně vzdělání 
respondentů – 10 % vysokoškolsky vzdělaných lidí se domnívá, že předsedající 
země politiku EU ovlivnit „rozhodně může“, lidé se základním vzděláním se 
častěji přikláněli k odpovědi „neví“ (38 %). Pozitivněji než voliči jiných stran jsou 
v tomto ohledu naladěni lidé, kteří by v parlamentních volbách hlasovali pro ODS 
– podle poloviny z nich (51 %) předsedající země může mít vliv na politiku 
Evropské unie (součet odpovědí „spíše může“ a „rozhodně může“). 
Jak se dále ukázalo – ač se cítí být o daném tématu nedostatečně informováni či 
o něj nemají takový zájem – jsou Češi, co se průběhu předsednictví ČR v Radě 
EU týče, spíše optimističtí. Celá polovina totiž soudí, že naše republika jako 
předsedající země obstojí. K názoru, že ČR v této roli neobstojí, se přiklonilo 18 
% oslovených (při součtu odpovědí „spíše neobstojí“ a „rozhodně neobstojí“) – 
pro podrobné výsledky viz graf 5.  

                                                           
3 Znění otázky: „Domníváte se, že Česká republika bude na předsednictví v Radě Evropské unie 
připravena dostatečně nebo nedostatečně? Rozhodně dostatečně, spíše dostatečně, spíše 
nedostatečně, rozhodně nedostatečně.“ 
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U obou otázek šetření opět zaznamenalo značné relativní podíly lidí, kteří zvolili 
odpověď „nevím“. U dotazu na vliv předsedající země na politiku EU tuto 
odpověď zvolila více než pětina (22 %) dotázaných, v případě hodnocení 
nadcházejícího předsednictví dokonce téměř třetina (32 %) respondentů.  
Takové rozložení odpovědí opět dokládá nedostatečnou informovanost veřejnosti.  
Třídění druhého stupně ukázalo, že k hodnocení nadcházejícího předsednictví 
jako úspěšného se častěji přikláněli lidé s dobrou životní úrovní a potenciální 
voliči ODS, kteří častěji volili odpovědi „ČR rozhodně obstojí“ a „ČR spíše 
obstojí“.  
 
 
Graf 4: Vliv předsedající země na politiku EU (v %)4  
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Graf 5: Obstojí ČR jako předsednická země? (v %)5  
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4 Znění otázky: „Může nebo nemůže podle Vašeho názoru země předsedající Radě Evropské unie 
významně ovlivnit politiku EU?“ Možnosti odpovědí: rozhodně může, spíše může, spíše nemůže, 
rozhodně nemůže.  
5 Znění otázky: „Myslíte si, že Česká republika v pozici předsednické země obstojí nebo neobstojí?“ 
Možnosti odpovědí: rozhodně obstojí, spíše obstojí, spíše neobstojí, rozhodně neobstojí. 
 


