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ČESKÁ VEŘEJNOST PŘEVÁŽNĚ SOUHLASÍ SE ZÁMĚREM SNÍŽIT OBJEM 
MEZD STÁTNÍCH ZAM ĚSTNANCŮ. NEMĚLO BY SE TO VŠAK 

DOTKNOUT PRACOVNÍK Ů VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ . 
 

Záměr vlády snížit v roce 2011 celkový objem mezd státních zaměstnanců o 10 % 
schvalují téměř dvě třetiny občanů (61 %). Poněkud častěji se lidé přiklánějí k tomu, 
aby se úspory dosáhlo snížením počtu pracovníků než snížením platů (57 % : 43 %). 
Pokud by se snižovaly platy, veřejnost by souhlasila zejména v případě pracovníků 
justice, zaměstnanců státní správy a vojáků. Nesouhlas se snižováním platů naopak 
jasně převažuje u pracovníků ve školství a zejména pracovníků ve zdravotnictví. 
 
Citované výsledky pocházejí z bleskového výzkumu STEM provedeného pro stranu Věci 
veřejné  na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se 
uskutečnil ve dnech 9. – 10. září 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. 
Na otázky odpovídal soubor 679 respondentů. 
 

 

Souhlas se záměrem vlády snížit v roce 2011 celkový objem mezd státních zaměstnanců  

o deset procent vyjadřují téměř dvě třetiny (61 %) občanů naší republiky. Oproti tomu 

nesouhlas projevuje 39 % občanů. 

 
 

„Vláda v rámci úsporných opatření prosazuje pro rok 2011  

snížení celkového objemu mezd státních zaměstnanců o 10 %.  

Souhlasíte Vy osobně s tímto vládním záměrem?“ 

Určit ě ano
29%

Spíše ne
22%

Určit ě ne
17%

Spíše ano
32%

Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  9.-10. 9. 2010, 679 respondentů starších 18 let 

 

Se snížením objemu mezd státních zaměstnanců častěji souhlasí muži (66 % kladných 

odpovědí) než ženy (57 %). Výrazně se záměrem vlády souhlasí občané s vysokoškolským 

vzděláním (72 %), věk nehraje významnou roli. Celkový souhlas  prochází napříč různými 

skupinami obyvatelstva. 
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S desetiprocentním snížením objemu mezd státních zaměstnanců souhlasí většina 

sympatizantů všech politických stran zastoupených v poslanecké sněmovně. Výjimkou jsou 

jen příznivci ČSSD, mezi nimiž souhlasí 42 %.  

 

„Vláda v rámci úsporných opatření prosazuje pro rok 2011 
snížení celkového objemu mezd státních zaměstnanců o 10 %. 

Souhlasíte Vy osobně s tímto vládním záměrem?“
(názory sympatizantů stran)
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Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  9.-10. 9. 2010, 679 respondentů starších 18 let 

 

Úspor ve mzdových nákladech mohou ministři dosáhnout v zásadě dvěma cestami – snížením 

platů nebo snížením počtu pracovníků. Oba tyto způsoby mají početné zastánce, přece jen 

více je však prosazováno snížení počtu pracovníků. 

 

„Jakým způsobem by ministři vlády měli dosáhnout úspor ve mzdových nákladech 

svých resortů, spíše snížením platů nebo spíše snížením počtu pracovníků?“ 

Spíše snížením platů
43%

Spíše snížením počtu 
pracovníků

57%

Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  9.-10. 9. 2010, 679 respondentů starších 18 let 
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Mírná preference snížení počtu pracovníků převažuje ve všech sledovaných 

sociodemografických skupinách a rovněž mezi sympatizanty všech stran v poslanecké 

sněmovně. Zvláště vysokou podporu má snížení počtu pracovníků mezi těmi občany, kteří se 

snižováním objemu mezd ve státním sektoru nesouhlasí (73 %). Mezi těmi, kteří vládní záměr 

snížení objemu mezd podporují, mají oba navrhované způsoby vyrovnanou podporu (53 % 

snížení platů : 47 % snížení počtu pracovníků).  

Snížení platů podporuje veřejnost nejčastěji v případě pracovníků justice. Souhlas vyjadřují tři 

čtvrtiny občanů. O něco méně, ale stále výrazně většinově, je schvalováno snížení platů 

v případě zaměstnanců státní správy a vojáků. U policistů však už souhlas se snížením platů 

vyjadřuje sotva polovina občanů, v případě pracovníků ve školství třetina a zcela nejmenší 

podíl – asi každý šestý – souhlasí s tím, aby se snižovaly platy pracovníkům ve zdravotnictví.  

"Souhlasíte se snížením platů:"
(odpovědi v %)
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Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  9.-10. 9. 2010, 679 respondentů starších 18 let 

 

U všech kategorií pracovníků s výjimkou vojáků méně často souhlasí se snižováním platů 

ženy – zvlášť výrazně se to projevuje u pracovníků ve školství a ve zdravotnictví. Celkově 

slabší souhlas projevují také příznivci ČSSD. Jiné názorové rozdíly podle 

sociodemografických skupin nebo stranických sympatií nejsou významné.  


