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V zářijovém šetření CVVM položilo svým respondentům dvě otázky týkající
se projednávané smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Šetření zjišťovalo, zda občané pojem „Transatlantické obchodní a investiční partnerství“ či často užívanou zkratku TTIP vůbec zaznamenali a zda vědí, o co se jedná, a dále zkoumalo míru jejich zájmu o informace týkající se této
smlouvy.
První otázka se zaměřila na to, do jaké míry se problematika projednávané
smlouvy TTIP již dostala do obecného povědomí české veřejnosti.1
1

Znění otázky: „V poslední době lze v diskusi o mezinárodních záležitostech zaznamenat pojem
„Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)“, což je smlouva o volném obchodu mezi
Evropskou unií a Spojenými státy. Slyšel jste o této smlouvě? Ne, o této smlouvě jste neslyšel, o
této smlouvě jste slyšel, ale nevíte, čeho se týká, o této smlouvě jste slyšel a zhruba víte, čeho se
týká, o této smlouvě jste slyšel a víte dobře, čeho se týká.“
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Graf 1: Úroveň povědomí o smlouvě TTIP (%)
o smlouvě neslyšel

o smlouvě slyšel, ale neví, čeho se týká

o smlouvě slyšel a zhruba ví, čeho se týká

o smlouvě slyšel a ví dobře, čeho se týká
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Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 7. – 14. 9. 2015, 994 respondentů starších 15 let,
osobní rozhovor.

Jak je zřejmé z grafu 1, třípětinová většina (61 %) občanů podle vlastního
vyjádření o smlouvě TTIP doposud neslyšela. Asi pětina (21 %) pak o této
smlouvě sice slyšela, ale neví, čeho se týká. Pouze necelá pětina (18 %) respondentů podle vlastního vyjádření pak o smlouvě TTIP slyšela a ví i, čeho se týká,
v tom 15 % to podle svých slov ví „zhruba“ a 3 % to vědí „dobře“. V porovnání
s výsledky srovnatelného šetření z června letošního roku se mírně (o pět procentních bodů) zvýšil podíl dotázaných, kteří uvádějí, že o smlouvě TTIP vůbec
neslyšeli.
Podrobnější analýza ukazuje, že povědomí o smlouvě TTIP sílí s rostoucím
zájmem o politiku a s politickou angažovaností, kterou ve výzkumu zastupují
otázky na volební účast. Častěji o smlouvě slyšeli a mají o ní vyšší povědomí
muži oproti ženám, z hlediska věku se podstatně nižší informovanost objevuje u
dotázaných ve věku od 15 do 19 let. Informovanost výrazně stoupá se vzděláním
respondenta a s rostoucí životní úrovní jeho domácnosti. Z hlediska politické orientace vyšší informovanost deklarují lidé řadící sami sebe jednoznačně na pravici, naopak ti, kdo se jednoznačně hlásí k levici, společně s těmi, kdo se na této
škále neumějí zařadit, o TTIP poněkud častěji uvádějí, že o tom doposud neslyšeli. Podle současného zaměstnání je informovanost relativně vyšší mezi podnikateli a živnostníky.
S povědomím a informovaností o smlouvě TTIP je úzce provázána i další
otázka k tématu, která zkoumala zájem české veřejnosti o informace týkající se
Transatlantického obchodního a investičního partnerství a projednávané smlouvy
o volném obchodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií.2
Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 2, zájem o informace týkající se této
smlouvy vyjadřuje jen necelá pětina (18 %) dotázaných, přičemž jen 4 % se o
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Znění otázky: „Zajímáte se o informace týkající se smlouvy o volném obchodu mezi Evropskou
unií a Spojenými státy? Rozhodně se zajímáte, spíše se zajímáte, spíše se nezajímáte, rozhodně se
nezajímáte?“
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informace v tomto ohledu zajímají „rozhodně“ a 14 % se o ně zajímá „spíše“.
Téměř čtyři pětiny (79 %) českých občanů informace o projednávané smlouvě o
volném obchodu mezi USA a EU podle jejich vlastního vyjádření nezajímají,
v tom 33 % „spíše“ a 46 % „rozhodně“. V porovnání s letošním červnovým výzkumem, v němž byla daná otázka zkoumána poprvé, se poměrně zřetelně zintenzivnil deklarovaný nezájem o informace týkající se smlouvy TTIP, když podíl
odpovědí „rozhodně se nezajímá“ vzrostl o 8 procentních bodů, primárně na úkor
podílu odpovědí „spíše se nezajímá“, který zaznamenal pokles o 6 procentních
bodů.
Graf 2: Zájem o informace týkající se smlouvy TTIP (%)
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Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 7. – 14. 9. 2015, 994 respondentů starších 15 let,
osobní rozhovor.

Podrobnější analýza ukazuje, že zájem o informace týkající se smlouvy o
volném obchodu mezi EU a USA častěji vyjadřují lidé, kteří se obecně zajímají o
politiku. Výrazně vyšší zájem rovněž deklarují ti, kdo již mají o smlouvě TTIP nějaké povědomí. Častěji se jedná o muže, absolventy vysokých škol, dotázané
s dobrou životní úrovní, podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, lidi,
kteří se politicky řadí jednoznačně na pravici, a voliče ODS.
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