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Součástí šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizovaného
v rámci projektu Naše společnost 2005 v listopadu 2005 jsme se respondentů
mimo jiné zeptali, zda by podpořili určité reformy, které by mohly vést k řešení
některých sociálních a ekonomických potíží.1
Tabulka 1: Podpora některých reforem (názory respondentů v %)
Trvale nižší důchod při předčasném odchodu do penze.
Nepodporovat ty nezaměstnané, kteří nevezmou i méně
placenou nabízenou práci.
Finanční podpora podniků, které vytvářejí nová pracovní
místa.
Na všechny děti vyplácet stejný příspěvek bez ohledu na
příjem rodičů.
Vyplácet náhradu mzdy lidem, kteří se starají o staré či
postižené rodinné příslušníky ve vlastní domácnosti.
Zavést školné na vysokých školách.
Zavést placení poplatku za návštěvu lékaře a za výdej
léků.
Zavedení rovné daně.
Stát má garantovat pouze minimální důchod na úrovni
životního minima.
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Devět z deseti obyvatel (89 %) České republiky by podpořilo vyplácení mezd
lidem, kteří se starají o staré či postižené rodinné příslušníky ve vlastní
domácnosti. 84 % respondentů se rovněž domnívá, že stát by měl finančně
podporovat podniky, které vytvářejí nová pracovní místa. Sedm z deseti Čechů
1

Otázka: „Naše společnost se potýká s řadou ekonomických a sociálních potíží, které je
možné řešit různými reformami. Uveďte, zda podporujete či nepodporujete následující
kroky. (viz tabulku 1)“
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(70 %) by souhlasilo s tím, aby nebyli podporováni nezaměstnaní, kteří
nevezmou i méně placenou práci. Další z reforem by nadpoloviční většina
českých občanů nepodpořila. Přibližně polovina dotázaných (51 %) nesouhlasí se
zavedením rovné daně. Více než polovina oslovených (54 %) si nemyslí, že při
předčasném odchodu do důchodu by člověk měl dostávat trvale nižší důchod a
57 % respondentů uvedlo, že nepodporuje zavedení školného na vysokých
školách. Šest z deseti českých občanů (60 %) si myslí, že stát by neměl na
všechny děti vyplácet stejný příspěvek bez ohledu na příjem rodičů. Necelé tři
čtvrtiny dotázaných (73 %) nepodporují to, aby stát garantoval pouze minimální
důchod na úrovni životního minima. S největším odporem se u oslovených
občanů setkalo zavedení placení poplatku za návštěvu lékaře a výdej léků, které
by podle svých slov nepodpořily více než tři čtvrtiny obyvatel ČR (77 %).
Podívejme se, jak se k jednotlivým reformám staví přívrženci ČSSD, ODS, KSČM
a KDU-ČSL. Výsledky zachycuje tabulka 2.
Tabulka 2: Podpora některých reforem u voličů 4 politických stran (v %)

Trvale nižší důchod při předčasném odchodu do penze.
Nepodporovat ty nezaměstnané, kteří nevezmou i méně
placenou nabízenou práci.
Finanční podpora podniků, které vytvářejí nová pracovní
místa.
Na všechny děti vyplácet stejný příspěvek bez ohledu na
příjem rodičů.
Vyplácet náhradu mzdy lidem, kteří se starají o staré či
postižené rodinné příslušníky ve vlastní domácnosti.
Zavést školné na vysokých školách.
Zavést placení poplatku za návštěvu lékaře a za výdej
léků.
Zavedení rovné daně.
Stát má garantovat pouze minimální důchod na úrovni
životního minima.

podporuje/nepodporuje
ČSSD
ODS
KSČM KDU-ČSL
30/60 37/52 21/69
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92/5

86/10
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12/82

24/64

12/82

15/73

Poznámka: Dopočet do 100 % v jednotlivých políčkách tvoří odpovědi „nevím“.
Voliči KSČM by v porovnání s voliči jiných stran méně často podpořili trvale nižší
důchody při předčasném odchodu do penze, naopak voliči ODS by s takovou
reformou souhlasili relativně častěji. Voliči ODS častěji než voliči jiných stran
vyslovili podporu vyplácení stejných příspěvků na všechny děti bez ohledu na
příjem rodičů, zavedení školného na vysokých školách, zavedení placení poplatků
za návštěvu lékaře a za výdej léků, zavedení rovné daně a tomu, že by stát měl
garantovat pouze minimální důchod na úrovni životního minima. Voliči ČSSD a
KDU-ČSL v porovnání s voliči ODS a KSČM se častěji domnívali, že je správné
finančně podporovat podniky, které vytvářejí nová pracovní místa.
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