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ČESKÉ ARMÁDĚ DŮVĚŘUJE PŘES 60 % OBČANŮ,  

POLICII ZHRUBA POLOVINA LIDÍ. 
 

 

Důvěra našich občanů v bezpečnostní instituce se za poslední rok prakticky nezměnila. 

Vysokou důvěru (nad 60 %) má česká armáda, zhruba padesátiprocentní důvěru si udržuje 

Policie ČR a o něco níže se pohybuje důvěra v obecní či městskou policii. Důvěra v NATO 

kolísá kolem hranice 55 % již od doby našeho vstupu do Aliance. Vysoko, nad 70 %, se 

udržuje důvěra občanů v Interpol. 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel 

České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 22. února až 3. března 2012. 

Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor  

1096 respondentů. 

Mezi domácími bezpečnostními institucemi se nejvyšší důvěře stále těší Armáda České republiky, 

které nyní projevují důvěru necelé dvě třetiny lidí (64 %). Policii ČR důvěřuje přibližně polovina 

(52 %), městské či obecní policii necelá polovina (45 %) občanů. Co se týče mezinárodních 

bezpečnostních institucí, mezinárodní kriminální policie Interpol má důvěru 73 % obyvatel,  

Severoatlantická aliance 55 %.  
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Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů starších 18 let 

 

Armáda České republiky si důvěru občanů získávala postupně v průběhu druhé poloviny 90. let. Ke 

konci roku 2000 jí důvěřovaly necelé dvě třetiny lidí a tuto míru důvěry si v podstatě, i přes občasné 

výkyvy, zachovala až do současnosti. Od roku 2006 docházelo k postupnému poklesu důvěry, který 

se zastavil v roce 2008. V jeho druhé polovině se důvěra v Armádu ČR začala opět přibližovat 

k dvoutřetinové hladině a v roce 2009 ji přesáhla, a to na své historicky nejvyšší míře – 69 %. 

Následoval opět  mírný pokles a stabilizace v pásmu mezi 60 a 65 %.  
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Vývoj důvěry v Armádu ČR 

(podíl kladných odpovědí) 

 Pramen: STEM, Trendy 1994-2012 

 

Policie ČR se k důvěryhodnosti propracovávala ještě obtížněji než armáda. První vzestup v době 

pořádání velkých mezinárodních akcí u nás (například zasedání MMF a Světové banky v roce 2000 

nebo summitu NATO v roce 2002) byl jen přechodný. Trvalejší se odehrál v letech 2007-2010. Po 

loňském mírném poklesu se nyní důvěra opět vyhoupla těsně nad 50 %. Důvěra projevovaná 

městské policii se pohybuje v průměru asi o 5 procentních bodů níže než důvěra v policii státní. 

 

Vývoj důvěry v Policii ČR a městskou/obecní policii  

(podíl kladných odpovědí) 
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Pramen: STEM, Trendy 1994-2012 
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Interpolu dlouhodobě důvěřují zhruba tři čtvrtiny českých občanů. Jak ukazuje následující graf, 

i důvěra občanů v NATO je velice stabilní a dlouhodobě se udržuje na nadpoloviční hladině. 

Rekordní důvěra v mezinárodní bezpečnostní organizace, kterou jsme zaznamenali v únoru 2009, 

velice pravděpodobně souvisela s naším předsednictvím Evropské unii.  

 

Vývoj důvěry v Interpol a NATO 

(podíly kladných odpovědí) 
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Pramen: STEM, Trendy 1997-2012 

 

 

Důvěra v Armádu ČR se s ohledem na sociodemografické či socioekonomické ukazatele neliší. 

Důvěra v Policii ČR i v městské strážníky se poněkud liší podle pohlaví – ženy důvěřují častěji 

(56 % resp. 48 %) než  muži (48 % resp. 42 %). Zároveň míra důvěry ve státní policii stoupá s výší 

dosaženého vzdělání (základní bez vyučení – 47 %, vysokoškolsky vzdělaní – 62 %). Podobně 

vzdělání působí i na důvěru v NATO a v Interpol.  

 

Nejvíce je důvěra ve sledované bezpečnostní instituce ovlivněna politickými postoji občanů. 

Výrazné je to zejména v případě Severoatlantické aliance, kterou pozitivně přijímají sympatizanti 

stran vládní koalice, tj. ODS a TOP 09, a zřetelně menší důvěru k ní mají příznivci ČSSD a zejména 

KSČM. Méně výrazné jsou tyto diference u Interpolu a ještě menší v případě domácích 

bezpečnostních institucí. Armádě ČR například důvěřuje nadpoloviční většina a Policii ČR polovina 

i mezi stoupenci KSČM.  
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Důvěra v Policii ČR, Armádu ČR,  Interpol a NATO  

 (podle stranických preferencí, podíly kladných odpovědí) 
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Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů starších 18 let 

 


