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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

E-mail: cervenka@soc.cas.cz 

 
 

O zavedení eura a o přínosu České republiky Evropské unii 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004 
Otázky:    PM.58, PM.67 
Termín terénního šetření:  19. – 26. 5. 2004 
Počet respondentů:   1007 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   19. července 2004 
Zpracoval:    Jan Červenka 
 
 
V rámci květnového šetření jsme se zabývali různými aspekty členství ČR v EU. 
Kromě jiného jsme zjišťovali i to, jak se občané v současnosti staví k zavedení 
eura jako oficiální měny v ČR.1 

 

Graf 1: Postoj k přijetí eura za měnu ČR 
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Tabulka 1: Postoj k přijetí eura za měnu ČR 

 XI/2001 X/2002 III/2003 XI/2003 V/2004 
pro euro 52 53 52 58 56 
proti 23 24 32 31 35 
neví 25 23 16 11 9 
 
                                                           
1 Otázka: „Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, aby bylo za měnu České republiky přijato EURO?“ 
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Jak ukazuje graf 1 a tabulka 1, více než polovina (56 %) občanů souhlasí 
s přijetím eura za měnu České republiky, přibližně třetina (35 %) je naopak proti 
a zbývajících 9 % neví. Podíváme-li se na vývoj názorů na přijetí eura v časové 
řadě od listopadu 2001, vidíme v prvé řadě průběžný pokles podílu nerozhodných 
odpovědí. Ten se promítl především do nárůstu podílu odmítavého postoje 
k přijetí eura, který je v současnosti o 12 procentních bodů vyšší než v listopadu 
2001. Podíl stoupenců zavedení eura coby naší měny sice vzrostl také, ale jen 
velmi mírně. Přitom tento vzestup spadá výhradně do období mezi březnem a 
listopadem 2003. V porovnání s posledním předchozím výzkumem z listopadu 
2003 je podíl těch, kdo souhlasí se zavedením eura, dokonce o dva procentní 
body nižší, i když statisticky vzhledem k rozsahu souboru nelze takovou změnu 
považovat za prokazatelnou. Ve stejném období ovšem zároveň s tím mírně 
stoupl podíl odpůrců přijetí eura. 

Podrobnější analýza ukazuje, že podpora přijetí eura zřetelně klesá s rostoucím 
věkem a klesající životní úrovní. Pro euro se velmi často vyslovují zejména 
studenti, ale relativně častěji s jeho zavedením souhlasí i absolventi vysokých 
škol, vedoucí nebo vysoce kvalifikovaní odborní zaměstnanci a příznivci ODS. 
Naopak proti jsou ve zvýšené míře důchodci a voliči KSČM. 

V šetření jsme rovněž zjišťovali, zda si občané myslí, že vstup České republiky do 
Evropské unie přinese něco pozitivního samotné unii, a co konkrétně to bude. 
Respondenti v odpovědi na otevřenou otázku2 mohli uvádět až tři různé možnosti 
výhod připojení ČR pro EU. 

Výsledky šetření ukázaly, že alespoň jednu konkrétní výhodu vstupu ČR pro 
Evropskou unii vidí 72 % českých občanů. 35 % respondentů přitom 
vyjmenovalo hned tři různé pozitivní přínosy našeho zapojení se do EU pro unii 
samotnou a dalších 21 % si vzpomnělo na dvě různá pozitiva. Mezi třemi 
možnostmi přitom lidé uváděli, že EU přineseme kvalifikovanou a levnou pracovní 
sílu (42 %), vynalézavost a zručnost „zlatých českých ručiček“ (16 %), bohatou 
kulturu, umění, folklor (15 %), historické památky, přírodu a pohostinství pro 
možnosti rozvoje cestovního ruchu (13 %), možnost volně obchodovat na novém 
trhu (12 %), levné zboží a služby (11 %), vyspělou vědu a školství (8 %), 
českou kuchyni a dobré pivo (5 %), levné pozemky a nemovitosti (5 %), 
možnost investovat v ČR (4 %), strategicky výhodnou polohu (4 %), rozšíření 
oblasti pro volný pohyb občanů EU (3 %), zvýšení hospodářské a politické síly EU 
(3 %), členské příspěvky do rozpočtu EU (3 %), možnosti pro obyvatele EU 
získat práci v ČR (2 %), kvalitní a levnou zdravotní péči a lázeňství (2 %) aj. 

                                                           
2 Otázka: „Češi doufají, že díky vstupu do Evropské unie získají různé výhody. Myslíte si ale 
naopak, že také Česká republika přinese něco pozitivního Evropské unii? Co myslíte, že to bude?“ 


