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Výsledky průzkumu veřejného mínění 
a výzvy pro rok 2015

Tomáš Prouza, 
státní tajemník pro evropské záležitosti



JAK VNÍMAJÍ ČEŠI UNII?

Přes polovina populace považuje členství ČR   
v EU za prospěšné.



Více než polovina Čechů hodnotí členství ČR v 
EU jako přínosné. V roce 2012 to byla asi 
třetina
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Přínos EU pro ČR

Q1. Do jaké míry je podle Vašeho názoru členství v Evropské unii pro Českou republiku přínosné?



MAJÍ ČEŠI DOSTATEK 
INFORMACÍ O UNII?

Většina lidí chce, aby vláda informovala
o evropských záležitostech více.

Zajímají je euro a fondy.



Téměř 60 % dotázaných si již někdy 
zjišťovalo informace o EU
Q6. Zjišťoval/a jste si někdy nějaké informace o Evropské unii? 
Q3. Domníváte se, že by měla vláda více informovat o způsobech fungování Evropské unie?
Q4. Myslíte si, že sdělovací prostředky v ČR informují o situaci v Evropské unii dostatečně?

Zjišťování informací

Ano 
59 %

Ne 41 %

Častěji si informace 
o EU zjišťují mladší 

a vzdělanější 
lidé, především pak 

muži.

Dostatečnost informací
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95 % dotázaných 
má pocit, že by měla 
vláda o  fungování 
EU informovat více. 

n=1005



Co Čechy na EU zajímá? Euro a fondy
Q6a. Jaké zdroje informací jste při zjišťování informací o Evropské unii využil/a?
Q12. Která témata Vás v souvislosti s Evropskou unií nejvíce zajímají?

Zdroje informací
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Česká republika v EU

Společná měna euro a fungování 
eurozóny

Fondy Evropské unie a jejich 
využití

Budoucnost evropské integrace a 
směřování EU

Práce a studium v zemích EU

Migrace a vnitřní bezpečnost EU

Cestování a zdravotní pojištění

Ochrana spotřebitele

Hospodářská situace v EU a 
konkurenceschopnost

Podnikání v EU

O Evropskou unii se nezajímám v %

n=1005

v %



Hlubší integraci a směřování EU k federalizaci si 
přeje více než třetina populace

Q15. Jakým směrem by se měla Evropská unie v příštích 20 letech vyvíjet?
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EU by se měla stát 
federací a pokračovat v 
prohlubování 
spolupráce
EU by měla zůstat 
stejná

EU by se měla 
rozpadnout a vrátit se 
ke zcela samostatným 
národním státům
Je mi to jedno

Budoucnost EU
Lidé, kteří si přejí 

prohlubování 
spolupráce, hodnotí lépe 

evropskou politiku 
Bohuslava Sobotky

Tento názor častěji sdílí 
starší lidé, vyučení a se 

středoškolským 
vzděláním a ti, kteří 
nevnímají fondy EU 

pozitivně



IMAGE ČR V EU

Výrazně převládá názor, že obraz ČR v EU 
je za současné vlády lepší než za Nečasova 
kabinetu.



Dvě třetiny lidí si myslí, že obraz ČR v EU 
je nyní lepší než za Nečasovy vlády

Q17. Myslíte si, že je obraz České republiky v Evropské unii lepší za současné vlády než za vlády Petra Nečase?
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Lepší obraz ČR v EU než 
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Lidé, kteří považují naše 
členství v EU za 

přínosné, hodnotí evropskou 
politiku současné vlády lépe. 

Respondenti s názorem na problematiku



Větší důvěru Čechů k EU potvrzuje i 
nejnovější Eurobarometr z prosince

QA9. EU ve vás obecně vyvolává velmi pozitivní, poměrně pozitivní, neutrální, poměrně negativní nebo velmi negativní dojem?
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Jaký dojem ve vás vyvolává EU?

Nárůst pozitivního vnímání      
v ČR (+9 %) je jedním              

z nejvyšších v celé EU –
po 

Irsku, Lucembursku, Polsku a 
Slovensku

Zdroj: Standard Eurobarometer, č. 82



ČEHO SE ČEŠI BOJÍ?

Jako největší hrozba se v očích Čechů jeví 
terorismus a přistěhovalectví.



Třetina lidí považuje za největší hrozbu pro 
EU terorismus
Q28. Co považujete za největší hrozbu pro současnou Evropskou unii? 
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Lidé mezi 18-29 lety mají 
ve větší míře strach z 
ozbrojeného konfliktu

Lidé na pravici se více 
obávají 

přistěhovalectví

Lidi s příjmem nad 25 tisíc 
nadprůměrně trápí 

nejednotnost jednotlivých 
zemí



Téměř 80 % má pocit, že by se ČR měla více 
podílet na ochraně evropských hranic
 Dle nadpoloviční většiny dotázaných s názorem by měla vzniknout i 

evropská armáda
Q25. Jaká je podle Vás ochrana vnějších hranic Evropské unie?
Q26. Měla by se Česká republika více podílet na ochraně evropských hranic?
Q27. Měla by podle Vás během příštích 10 let vzniknout silná evropská armáda?
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CO SI MYSLÍME O FONDECH?

Podle Čechů jsou fondy EU přínosem, ale tak 
trochu i španělskou vesnicí.



Dvě třetiny obyvatel mají pocit, že fondy EU  jsou 
pro ČR přínosem. Uvést prospěšný příklad takového 
projektu však dokáže pouze třetina

Q29. Myslíte si, že jsou fondy Evropské unie přínosem pro Českou republiku?
Q30. Znáte nějaký projekt podpořený z fondů Evropské unie, který považujete za prospěšný? 
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Co ČR díky fondům EU získala 
v letech 2007-2013?

Zdroj: Studie „Ekonomické vyhodnocení členství ČR v EU“



METODIKA

Průzkum proběhl v lednu 2015. Sběr                
a vyhodnocení dat zabezpečil Ipsos.



METODIKA PRŮZKUMU

Metoda sběru dat: CASI (Computer-Assisted Self Interviewing)

Cílová skupina: Reprezentativní vzorek populace 15-65 let

Velikost vzorku: n=1005

Termín konání: Leden 2015

Výzkumný nástroj:Strukturovaný dotazník v délce cca 10 minut



VÝHLED NA ROK 2015
Jaké jsou české priority v EU pro rok 2015?



AKTUÁLNÍ PRIORITY

Řádné čerpání fondů EU
 Zbytečný strašák 85 miliard Kč
 Dočerpání „starého“ období

Finalizace služebního zákona
 Služební zákon v cílové rovince



DLOUHODOBÉ PRIORITY

Stabilita evropské ekonomiky
 Stabilita eurozóny
 Podpora konkurenceschopnosti
 Užší propojení klíčových oblastí – energetika, digitální trh

Schopnost vytvářet pracovní místa

Ochrana společných hodnot
 Právní stát a vláda práva
 Ochrana lidských práv
 Svoboda projevu, svoboda vyznání, svoboda pohybu, respekt 

k odlišnosti, včetně respektu k menšinám



PŘIROZENÉ PRIORITY

Viditelná ČR
 Vláda právě projednala strategii na podporu Čechů v institucích
 Dokončuje se koncepce působení ČR v EU 

Udržení zájmu české veřejnosti
 Evropská politika součástí veřejné debaty
 Národní konvent o EU



DĚKUJI ZA 
POZORNOST!

Tomáš Prouza
@CZSecStateEU
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