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Názory občanů na vybrané legislativní změny 
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veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR 
  
Termín terénního šetření: 15. 1. - 22. 1. 2007 
Výběr respondentů: Kvótní výběr 
Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, 

věk, vzdělání 
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 
Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Počet dotázaných: 1077 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PO.56 
Zveřejněno dne: 7. února 2007 
Zpracovala:  Markéta Škodová 
 
 
V lednovém šetření se tazatelé Centra pro výzkum veřejného mínění ptali 

respondentů též na to, zda souhlasí nebo nesouhlasí s konkrétními legislativními 

úpravami, které vstoupily v platnost 1. ledna letošního roku.1 

                                                           
1 Otázka: „Zajímalo by nás, co si myslíte o legislativních změnách, které vstoupily v platnost 1. 
ledna 2007. Řekněte mi prosím, zda s nimi souhlasíte či nesouhlasíte a) Zvýšení regulovaného 
nájemného, b) nahrazení vedlejšího pracovního poměru pracovním poměrem s kratší pracovní 
dobou, c) zkrácení výpovědní lhůty na dva měsíce, d) prodloužení odstupného na tři měsíce, e) 
pracovní pohotovost vykonávaná na pracovišti bude hodnocena jako přesčas, f) povoleno pouze 
416 přesčasových hodin, g) možnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ze 
zdravotních důvodů, h) vybrané stavby (např. rekreační chaty, bazény, skleníky, menší rodinné 
domy) je možné zahájit jen na ohlášení v případě, že jsou umisťovány v zastavěném území, i) 
zavedení elektronického mýtného systému, j) snížení reklamy ve veřejnoprávní televizi o jednu 
polovinu: na půl procenta vysílacího času, k) zvýšení koncesionářského poplatku za televizi o 
dvacetikorunu (na 120 Kč měsíčně), l) možnost vykázání pachatelů domácího násilí z domova, m) 
zvýšení starobních, pozůstalostních a invalidních důchodů, n) snížení životního minima, o) nová 
sociální dávka – příspěvek na živobytí, p) nová sociální dávka – doplatek na bydlení, q) nová 
sociální dávka – mimořádná okamžitá pomoc, r) zvýšení porodného, s) zvýšení a rozšíření přídavku 
na dítě, t) vyšší rodičovský příspěvek, u) zvýšení minimální mzdy na 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 
Kč za hodinu, v) růst tarifních platů, x) zvláštní příspěvek pro osoby závislé na péči druhých, y) ti, 
kdo žijí jen z dávek, dostávají pouze existenční minimum.“ Možnosti odpovědí: rozhodně souhlasí, 
spíše souhlasí, spíše nesouhlasí, rozhodně nesouhlasí, neví. 
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Tab.: Nakolik Češi souhlasí s legislativními změnami (v %)  

 rozhodně 
souhlasí 

spíše 
souhlasí 

spíše 
nesouhlasí 

rozhodně 
nesouhlasí 

ANO/NE 

se zvýšením reg. nájemného 11 28 29 22 39/51 
se změnou pracovního poměru 4 35 21 6 39/27 
se zkrácením výpovědní lhůty 9 42 26 9 51/35 
s prodloužením odstupného 30 51 9 3 81/12 
s hodnocením pohotovosti jako přesčasu 21 40 14 5 61/19 
s povolením 416 přesčasových hodin 11 32 26 8 43/34 
se zdrav. důvodem ukončení prac. poměru 3 11 32 46 14/78 
se zahájením stavby jen na ohlášení 25 40 13 7 65/20 
se zavedením elektronického mýta 38 39 9 5 77/14 
se snížením reklamy 55 31 7 3 86/10 
se zvýšením koncesionářského poplatku 5 22 34 37 27/64 
s možností vykázat násilníky z domova 60 29 5 2 89/7 
se zvýšením důchodů 59 32 5 1 91/6 
se snížením životního minima 9 23 34 24 32/58 
s příspěvkem na živobytí 22 45 14 4 67/18 
s doplatkem na bydlení 24 46 14 4 70/18 
s okamžitou pomocí 32 48 6 3 80/9 
se zvýšením porodného 44 36 11 5 80/16 
se zvýšením přídavku na dítě 49 37 8 1 86/9 
se zvýšením rodičovského příspěvku 48 38 7 2 86/9 
se zvýšením minimální mzdy 45 39 9 2 84/11 
s růstem tarifních platů 28 44 11 3 72/14 
se zvláštním příspěvkem na péči 51 39 4 1 90/5 
s pobíráním jen existenčního minima 26 36 16 8 62/24 

Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědí „neví“.  
 
 
 
Jak je patrné z tabulky, minimálně osm lidí z deseti souhlasí se zvýšením 

důchodů (91 % souhlasných odpovědí), se zvláštním příspěvkem na péči (90 %), 

s možností vykázat násilníky z domova (89 %), se zvýšením přídavku na dítě (86 

%), se zvýšením rodičovského příspěvku (86 %), se snížením reklamy ve 

veřejnoprávní televizi o jednu polovinu: na půl procenta vysílacího času (86 %), 

s prodloužením odstupného na tři měsíce (81 %), s novou sociální dávkou 

„okamžitá pomoc“ (80 %), se zvýšením porodného (80 %) a se zvýšením 

minimální mzdy (84 %). Nadpoloviční část oslovených souhlasila též se 

zkrácením výpovědní lhůty (51 %), s hodnocením pohotovosti jako přesčasu (61 

%), se zahájením stavby jen na ohlášení (65 %), se zavedením elektronického 

mýta (77 %), s příspěvkem na živobytí (67 %), s doplatkem na bydlení (70 %), 

s růstem tarifních platů (72 %) a s pobíráním jen existenčního minima (62 %). 

Podíl nesouhlasících převážil u zvýšení regulovaného nájemného (51 % 

dotázaných s tímto opatřením nesouhlasí, souhlas vyjádřilo 39 % respondentů),  
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s možností rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ze 

zdravotních důvodů (78 % nesouhlasných odpovědí), se zvýšením 

koncesionářského poplatku (64 % nesouhlasných odpovědí) a se snížením 

životního minima (58 % nesouhlasících). 

Analýza druhého stupně ukázala, že se zvýšením přídavku na dítě a se zvýšením 

rodičovského příspěvku rozhodně souhlasily častěji ženy, lidé šedesátiletí a starší 

pak častěji než všichni mladší dotazovaní rozhodně nesouhlasili se zvýšením 

regulovaného nájemného,  


