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AV ČR 
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veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR 
  
Termín terénního šetření: 5. 2. - 12. 2. 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: 1080 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PI.29, PO.58 
Zveřejněno dne: 1. března 2007 
Zpracovala:  Markéta Škodová 
 
 
 
V únorovém šetření jsme se respondentů ptali mimo jiné na to, jak hodnotí vládu 

Mirka Topolánka a zda souhlasí s některými změnami v současném daňovém 

systému, k nimiž se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. 

Větší část veřejnosti deklarovala u jednotlivých položek ve vztahu k vládě 

nespokojenost1. Při součtu odpovědí „spíše nespokojen/a“ a „rozhodně 

nespokojen/a“ je sedm lidí z deseti (68 %) nespokojeno s tím, jak vláda 

komunikuje s veřejností, 66 % oslovených není spokojeno s jejím personálním 

složením a 64 % dotazovaných vyjádřilo nespokojenost s osobou jejího 

předsedy. Dvě třetiny respondentů (61 %) nejsou spokojeny s činností vlády a 

                                                           
1 Otázka: „Když se zamyslíte nad vládou premiéra Mirka Topolánka, jak jste spokojen: a) 
s vyhlášeným programem, b) s její činností, c) s komunikací s veřejností, d) s lidmi, kteří 
vládu tvoří, e) s osobou předsedy vlády?“ 
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polovina (50 %) z nich našim tazatelům řekla, že není spokojena s jejím 

programem. Výsledky shrnuje tab. č. 1. 

 
 
Tab. 1: Spokojenost s vládou Mirka Topolánka (v %) 
 
 rozhodně 

spokojen 
spíše 

spokojen 
spíše 

nepokojen 
rozhodně 

nespokojen 
neví ANO/NE 

s programem 3 27 30 20 20 30/50 
s její činností 3 20 37 24 16 23/61 
s komunikací  3 19 41 27 10 22/68 
s lidmi ve vládě 3 21 37 29 10 24/66 
s osobou předsedy 6 23 29 35 7 29/64 
 
 

Odpověď „rozhodně nespokojen/a“ volili u všech sledovaných položek častěji lidé, 

kteří svou životní úroveň označili jako špatnou, a potenciální voliči KSČM. 

S osobou předsedy a programem vlády jsou častěji nespokojeni dotazovaní 

šedesátiletí a starší. S programem, činností, a personálním obsazením vlády jsou 

naopak častěji spokojeni vysokoškolsky vzdělaní respondenti a ti, kteří by 

v parlamentních volbách dali svůj hlas ODS. Celá pětina občanů se pak 

nedovedla vyjádřit k vládnímu programu, a u této položky proto zvolila odpověď 

„nevím“. 

 
 
Co se týče vybraných změn v současném daňovém systému, k nimž se vláda M. 

Topolánka zavázala ve svém programovém prohlášení2, podporu veřejnosti 

získalo zejména zrušení daně dědické a darovací u převodu majetku mezi 

blízkými příbuznými, s nímž souhlasí 87 % oslovených. Tři čtvrtiny (74 %) 

dotazovaných souhlasí se zrušením daně z převodu nemovitostí, shodnou 66% 

podporu veřejnosti má snížení plateb sociálního pojištění a zrušení daně z 

nemovitostí ze zemědělské půdy. Se zavedením daňových ročních prázdnin pro 

živnostníky souhlasí téměř polovina (47 %) a se zrušením daně z dividend a 

kapitálových výnosů dvě pětiny (41 %) respondentů.  

 

                                                           
2 Otázka: „Vláda Mirka Topolánka se ve svém programovém prohlášení mimo jiné 
zavázala k některým změnám v současném daňovém systému. Řekněte mi prosím, zda s 
nimi souhlasíte či nesouhlasíte: a) zavedení jednotné sazby daně z příjmu u fyzických i 
právnických osob ve výši 17 až 19 %, b) zrušení daně z dividend a kapitálových výnosů,  
c) zrušení daně dědické a darovací u převodu majetku mezi blízkými příbuznými, d) 
zrušení daně z převodu nemovitostí, e) zrušení daně z nemovitostí ze zemědělské půdy,  
f) zavedení daňových ročních prázdnin pro živnostníky, g) zvýšení spotřební daně na 
energie, h) vytvoření tzv. emisní daně z oxidu uhličitého, i) snížení plateb sociálního 
pojištění.“ 
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U ostatních vládou deklarovaných změn převážila nesouhlasná stanoviska nad 

souhlasnými. Čtyři pětiny občanů (80 %) nesouhlasí se zvýšením spotřební daně 

na energie, polovina se zavedením jednotné sazby daně z příjmu u fyzických i 

právnických osob ve výši 17 až 19 % a necelá polovina (47 %) také s vytvořením 

tzv. emisní daně z oxidu uhličitého. Přehled výsledků šetření nabízí tabulka č. 2. 

 
 
 
Tab. 2: Souhlas s vládním prohlášením o daních (v %) 
 

 rozhodně 
souhlasí 

spíše 
souhlasí 

spíše 
nesouhlasí 

rozhodně 
nesouhlasí 

neví ANO/NE 

jednotná sazba daně z příjmu 8 25 25 25 17 33/50 
zrušení daně z dividend 13 28 21 16 22 41/37 
zrušení dědické a darovací daně 52 35 4 2 7 87/6 
zrušení daně z převodu nemovitostí 40 36 11 3 10 76/14 
zrušení daně z nem. ze zem. půdy 32 34 14 3 17 66/17 
daň. prázdniny živnostníkům 19 28 21 15 17 47/36 
zvýšení spotřební daně 4 9 27 53 7 13/80 
vytvoření emisní daně 13 22 21 26 18 35/47 
snížení plateb soc. pojištění 22 34 16 11 17 66/27 

 
 
Rozhodnou podporu mají až na vytvoření emisní daně a zvýšení spotřební daně 

všechny vládou navržené změny u potenciálních voličů ODS. Se zrušením daně z 

nemovitostí ze zemědělské půdy a zavedením daňových ročních prázdnin pro 

živnostníky statisticky významně častěji „rozhodně souhlasili“ lidé, kteří žijí 

v obcích s tisícem a méně obyvateli. 

Vzdělání respondentů a jejich pozice v zaměstnání se odrazily v názorech na 

zavedení jednotné sazby daně z příjmu u fyzických i právnických osob ve výši 17 

až 19 % a na zrušení daně z dividend a kapitálových výnosů, které častěji 

podporují vysokoškoláci, lidé pracující na vedoucích pozicích a osoby samostatně 

výdělečně činné. 


