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INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 10/2008 
 

TÉMĚŘ 80 % ČECHŮ NEMÁ DŮVĚRU V POSLANECKOU 
VYŠETŘOVACÍ KOMISI KE KAUZE JANA MORAVY 

 
Téměř čtyři pětiny občanů České republiky nevěří poslanecké vyšetřovací komisi 
vytvořené ke kauze Jana Moravy. Přibližně stejný podíl lidí pochybuje, že se zmíněné 
komisi podaří k tématu kauzy cokoliv zjistit. Co se týče vlivu sledovaného případu na již 
proběhlé krajské volby, klonila se začátkem října většina občanů (58 %) spíše k názoru, 
že zmíněná událost nebude mít na výsledky voleb pravděpodobně vliv. 
 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. září - 7. října 2008. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1245 respondentů. 
 
Agentura STEM se v měsíci říjnu zajímala o veřejné mínění k tématu kauzy Jana Moravy. 
Aféru kolem toho poslance vyvolala reportáž, v níž mladý poslanec jednal 
o kompromitujících materiálech na své kolegy. 
 

Občanů České republiky jsme se v říjnovém výzkumu zeptali, zda věří ve vyšetřovací komisi 
zformovanou za účelem objasnění zmíněného případu. Zajímalo nás také, do jaké míry jsou 
lidé přesvědčeni o schopnosti komise hlouběji objasnit tuto kauzu.  
 

Poslanecké komisi celkově důvěřuje 21 % dotázaných, její schopnosti něco zjistit ke kauze 
Morava věří 16 % Čechů. 
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"Máte důvěru ve vyšetřovací
poslaneckou komisi ke kauze Jana
Moravy ohledně možných případů

vydírání poslanců a úniků informací z
tajných služeb?“

"Myslíte si, že poslanecké vyšetřovací
komisi ke kauze Morava se podaří něco

zjistit?“

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne
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Na hodnocení vyšetřovací komise jak z hlediska důvěryhodnosti, tak z hlediska schopností,  
měly vliv pouze politické preference dotázaných. Poslanecké komisi nejčastěji důvěřují 
přívrženci ODS (33 % z nich) a Strany zelených (28 %). Sympatizanti Strany zelených (23 %) 
a ODS (20 %) jsou také častěji přesvědčeni o schopnosti vyšetřovací komise něco zjistit. Jako 
velice zajímavý lze potom vnímat rozdíl mezi podílem manifestované důvěry ve 
vyšetřovací komisi a respondentovým přesvědčením o její schopnosti přijít s novými 
informacemi. Zatímco u přívrženců SZ je tento rozdíl malý (28-23=5), u sympatizantů ODS 
je relativně velký (33-20=13), což by mohlo svědčit o skepticismu části tohoto elektorátu. 
 
Současně jsme se i zajímali, zda bude mít, podle české populace, aféra Jana Moravy vliv na 
výsledky krajských voleb. Začátkem měsíce října zastávala poměrně velká část respondentů 
(58 %) názor, že kauza Morava by neměla výsledky krajských voleb výrazněji ovlivnit. 
Neměli bychom nicméně přehlédnout fakt, že vliv kauzy Morava na krajské volby zdůrazňují 
o něco častěji sympatizanti ČSSD (48 %) a ODS (43 %). Zjevně tuto aféru vnímali citlivěji 
než stoupenci ostatních stran – pro jedny to byl signál k vyslovení nespokojenosti, pro druhé 
spíše zdroj obav.  
 
 
 

 „Myslíte si, že aféra kolem policejních odposlechů a bývalého poslance Moravy výrazně 
ovlivní výsledky letošních krajských voleb?“  
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