
INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2006 
 

EURO PŘIJMEME POZDĚJI? NEVADÍ, ŘÍKAJÍ OBČANÉ. 
 

 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. listopadu 2006. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1554 respondentů. 
V některých otázkách bylo využito rovněž výsledků z rozsáhlých šetření konsorcia STEGA 
(STEM & Ivan Gabal), která se uskutečnila v roce 2006. 
 
 

Jedním z problémů, o nichž se v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii v poslední 
době stále diskutuje, je přijetí společné evropské měny, eura, v naší zemi. Podle původních 
představ měla Česká republika splnit kritéria Unie a přijmout euro v roce 2010, v současnosti 
je však tento termín silně zpochybňován, ba je označován za nereálný.  

Ani tyto zprávy však zájem o dění spojené s přípravami České republiky na zavedení eura 
nezvýšily. O přípravy našeho státu na společnou evropskou měnu se zajímá necelá polovina 
lidí, pouhá desetina dospělé české populace však skutečně intenzivně. 

 

"Zajímáte se o dění spojené s přípravami ČR na zavedení eura?" (%)
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Pramen: STEGA, Komunikace o evropských záležitostech 1/2006 – 6/2006, STEM, Trendy 11/2006 
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Nadprůměrný zájem o přípravy našeho státu na euro projevují lidé s vysokoškolským 
vzděláním (dvě třetiny z nich) a stoupenci ODS (54 %), obecně pak lidé, kteří považují 
současný režim za mnohem lepší než předlistopadový (55 % z nich), a ti, kteří jsou celkově 
spokojeni s naším členstvím v Evropské unii (53 %). 

Podpora zavedení společné evropské měny je u nás v posledním roce stabilní, pro přijetí eura 
je necelá polovina dospělých občanů. Pevných odpůrců eura je zhruba o pět procent více než 
lidí, kteří jsou rozhodně pro přijetí společné měny. 

 

"Podporujete zavedení eura jako měny v České republice?" (%)
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Pro přijetí eura jsou především stoupenci ODS (63 %), lidé ve věku do 45 let (55 %), osoby 
s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním (54 %), silně proti jsou zejména sympatizanti 
KSČM (pouze 18 % pro) a lidé z nejstarší věkové kategorie nad 60 let (34 % pro přijetí eura). 

Názor na přijetí společné evropské měny úzce souvisí s celkovým názorem na naše členství 
v Unii. Rozdělíme-li populaci podle těchto dvou kritérií (názoru na přijetí eura a celkové 
spokojenosti s naším členstvím v EU), je zhruba třetina populace nespokojena s tím, že jsme 
členy EU, a zároveň odmítá i euro, skoro 40 % občanů je naopak s naším členstvím v EU 
spokojeno a souhlasí i s přijetím společné měny. Poměrně početná je však stále i skupina osob 
spokojených s naším členstvím v Evropské unii, ale odmítajících přijetí společné měny v naší 
zemi. Blíže viz graf na následující straně. 
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Názory na přijetí eura a spokojenost s členstvím ČR v EU
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Pramen: STEM, Trendy 11/2006 
 

Zprávy o tom, že původní termín přijetí eura v České republice (rok 2010) není příliš reálný a 
pravděpodobně se nenaplní a že euro se u nás bude zavádět později, zaznamenaly dvě třetiny 
lidí. 

 

„Zavedení eura v České republice bylo plánováno na rok 2010, ale v poslední době se 
objevily zprávy, že tento termín není reálný a euro bude u nás tedy zavedeno později. 

Zaznamenal(a) jste tyto zprávy?“ 
 

Ano 67 % 

Ne 33 % 
 

Pramen: STEM, Trendy 11/2006 
 

Zprávy o možném zpoždění přijetí společné evropské měny v České republice zaregistrovalo 
80 % z těch lidí, kteří uvedli, že se zajímají o dění související s přijetím eura, ale i více než 
polovina těch, kteří se o tyto věci příliš nezajímají. Posledních informací o termínu zavedení 
eura si povšimli hlavně lidé s vyšším vzděláním (přes 80 % osob s vysokoškolským 
diplomem, tři čtvrtiny lidí, kteří mají maturitu), naopak pouze polovina občanů se základním 
vzděláním a polovina lidí, kteří by nevolili žádnou politickou stranu. 
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Obavy, že zpoždění v zavedení společné měny poškodí českou ekonomiku, má celkem asi 
třetina lidí. Skoro polovina lidí zaujala opatrný názor „spíše to vadit nebude“. 

 

"Domníváte se, že odsunutí termínu zavedení eura u nás bude mít 
pro naši republiku nepříznivé hospodářské důsledky?"
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Pramen: STEM, Trendy 11/2006 

 
 
Z lidí, kteří zprávy o pravděpodobném odkladu přijetí eura u nás zaznamenali, se možných 
nepříznivých důsledků tohoto zpoždění obává 40 %, tedy o něco více než z neinformované 
části populace (30 %). 
 
Podíváme-li se na celkový názor na přijetí eura a na obavy z toho, že opožděné přijetí 
společné měny by mělo pro naši ekonomiku nepříznivé důsledky, vidíme, že tábor stoupenců 
zavedení eura (celkem tvořící, jak už bylo uvedeno, 47 % populace) je rozdělen na dvě zhruba 
stejně početné skupiny – jedna se negativních ekonomických důsledků odkladu při zavedení 
eura obává, druhá nikoli. Lidé, kteří jsou proti přijetí společné evropské měny, nemají 
většinou pochopitelně ani strach z toho, že by nám odklad v přijetí eura mohl ekonomicky 
uškodit. 
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