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V rámci svého březnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zkoumalo názory
české veřejnosti na důležitost jednotlivých typů voleb (viz graf 1).
Největší důležitost občané v našem šetření přisoudili volbám komunálním, které
za důležité označilo 85 % respondentů, přičemž téměř polovina dotázaných (48 %) je
dokonce považuje za „velmi důležité“, jako nedůležité je naopak vnímalo 13 %
oslovených. Podobný význam připsali dotázaní také volbám prezidenta republiky, které
celkově za důležité považuje 83 % obyvatel naší země, přičemž shodně jako u předchozí
položky je 48 % oslovených vnímá jako „rozhodně důležité“. 15 % občanů se naopak
domnívá, že volby prezidenta republiky důležité nejsou. Pomyslnou třetí příčku v žebříčku
důležitosti obsadily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která jsou důležité
pro čtyři pětiny občanů (79 %), necelá pětina (18 %) je naopak zas důležité nepokládá.
Sedm z deseti českých občanů (70 %) se dále domnívá, že za důležité lze označit také
volby do krajských zastupitelstev, čtvrtina (26 %) je naopak jako důležité nevnímá.
Volby do Senátu Parlamentu ČR jsou důležité pro nadpoloviční většinu českých občanů
(52 %), 45 % respondentů je ale označilo za „spíše“ či „rozhodně nedůležité“. Jako
nejméně důležité vnímali oslovení občané blížící se volby do Evropského parlamentu,
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které za důležité považuje jen necelé dvě pětiny obyvatel ČR (39 %) a více než polovina
dotázaných (56 %) je označila za nedůležité.
Graf 1: Důležitost jednotlivých typů voleb (v %)1
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Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost, aktuální data Naše společnost březen 2014, 3. – 10.
3. 2014, 1061 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor.

Obecně můžeme konstatovat, že v české populaci je možné identifikovat část
občanů, kteří pokládají všechny typy voleb za důležité, a významně častěji rovněž
uvádějí, že se chtějí zúčastnit blížících se voleb do Evropského parlamentu a byli by
ochotni přijít také k případným volbám do Poslanecké sněmovny. Podobně lze však
identifikovat i skupinu těch, kteří všechny volby bez rozdílu označují za nedůležité a voleb
do EP, ani případných voleb do Poslanecké sněmovny se nemají zájem účastnit.
Všechny volby označují za rozhodně důležité častěji lidé považující životní úroveň
své domácnosti za dobrou. Respondenti s vysokoškolským stupněm dosaženého vzdělání
častěji označovali za rozhodně důležité volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, obecních
a krajských zastupitelstev a volby do Evropského parlamentu, občané se středním
vzděláním s maturitou připsali větší důležitost volbám do Poslanecké sněmovny a volbám
prezidenta republiky.
V názorech na důležitost jednotlivých typů voleb panovaly rozdíly také mezi
obyvateli různých krajů. Volby do Poslanecké sněmovny častěji za důležité označovali
obyvatelé Prahy, Královéhradeckého a Jihočeského kraje, volby do Senátu obyvatelé
Prahy, Jihočeského a Jihomoravského kraje a prezidentské volby obyvatelé kraje
Vysočina, kraje Jihočeského a Královéhradeckého. Větší důležitost volbám komunálním
připsali obyvatelé Karlovarského a Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina, krajské
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Znění otázky: „Řekněte mi, prosím, nakolik považujete za důležité nebo nedůležité následující
typy voleb: volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, volby do Senátu Parlamentu ČR, volby
prezidenta republiky, volby do obecních zastupitelstev, volby do krajských zastupitelstev, volby do
Evropského parlamentu.“ Možnosti odpovědí: rozhodně důležité, spíše důležité, spíše nedůležité,
rozhodně nedůležité.
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volby za důležité častěji označili obyvatelé Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina.
Volby do Evropského parlamentu považují častěji za důležité lidé žijící v Praze.
Pořadí jednotlivých typů voleb podle důležitosti, jakou jim respondenti v našem
výzkumu přisoudili, v zásadě kopíruje pořadí těchto voleb podle volební účasti (viz
tabulku 1). Výjimku v tomto směru představují pouze volby do obecních zastupitelstev,
které v našem výzkumu respondenti nejčastěji označovali za důležité, ale posledních
voleb do obecních zastupitelstev, které se konaly v říjnu 2010, se zúčastnila pouze necelá
polovina oprávněných voličů, což je méně než v případě loňských prezidentských voleb a
voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013.
Tabulka 1: Srovnání deklarovaná důležitosti jednotlivých typů voleb a volební
účasti (v %)
Důležitost

Volební účast

volby do obecních zastupitelstev (říjen 2010)

85

48,5

volby prezidenta republiky (leden 2013)

83

61,3/59,1

volby do Poslanecké sněmovny PČR (říjen 2013)

79

59,5

volby do krajských zastupitelstev (říjen 2012)

70

36,9

volby do Senátu PČR (říjen 2012)

52

34,9/18,6

volby do Evropského parlamentu (červen 2009)

39

28,2

Zdroj: Český statistický úřad a CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost, aktuální data Naše společnost
březen 2014, 3. – 10. 3. 2014, 1061 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor.
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