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KORUPCE ZŮSTÁVÁ PALČIVÝM PROBLÉMEM – V PRONÁSLEDOVÁNÍ 

A TRESTÁNÍ KORUPCE JE VŠAK PATRNÝ POKROK 

 
Za jeden z největších problémů naší země stále považuje téměř 90 % lidí korupci. Většina 

veřejnosti (76 %) si myslí, že vláda Petra Nečase se nesnaží vyřešit velké případy 

tunelování, rozkrádání a korupce. Naprostá většina občanů (84 %) ani nevěří, že by se 

Nečasově vládě podařilo míru korupce výrazněji snížit. Přes skepsi ke snahám vlády však 

v posledním roce výrazně vzrostl podíl občanů, kteří registrují pokrok při 

pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce – z 27 % na 43 %. 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 

obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.– 7. 12. 2012 

Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 

1074 respondentů. 

Korupci považuje za jeden z největších problémů naší země celkem 90 % občanů, určitě jsou 

o tom přesvědčeny téměř dvě třetiny dotázaných (63 %), což je o něco méně než před rokem. 

 

„Považujete Vy osobně za jeden z největších problémů naší země korupci?" (%) 
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Názor, že korupce je jedním z našich největších problémů, sdílejí v obdobné míře občané 

různého věku, pohlaví a vzdělání. Korupci za jeden z největších problémů naší země považují 

příznivci všech stran ve vysoké míře: ČSSD (celkem 90 % kladných odpovědí, v tom 64 % 

„určitě ano“), KSČM (88 %, v tom 65 % „určitě ano“), TOP 09 (88 %, v tom 61 % „určitě 

ano“), relativně méně sympatizanti ODS (87 %, v tom 49 % „určitě ano“).  
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Společnost STEM se veřejnosti rovněž ptala, zda si myslí, že se vláda Petra Nečase snaží 

upřímně a poctivě o to, aby byly vyšetřeny velké případy tunelování, rozkrádání a korupce 

v naší zemi. Tento názor zastává zhruba čtvrtina populace (24 %). Podle většiny občanů (76 %) 

se Nečasova vláda o vyšetření velkých případů tunelování, rozkrádání a korupce nesnaží. 

Během uplynulého roku se toto rozložení názorů nezměnilo.  

„Snaží se podle Vás vláda Petra Nečase upřímně a poctivě o to, aby byly vyšetřeny velké 

případy tunelování, rozkrádání a korupce v naší zemi?" (%) 
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Upřímnou a poctivou vůli vlády Petra Nečase vyšetřit velké případy tunelování, rozkrádání 

a korupce častěji kvitují sympatizanti stran koalice. Zatímco u stoupenců TOP 09 pozorujeme 

víceméně setrvalý pokles optimismu, u příznivců ODS se v roce 2012 v porovnání 

s předchozím rokem zvýšil. Sympatizanti opozičních stran (ČSSD a KSČM) tomu, že se 

Nečasova vláda upřímně a poctivě snaží o to, aby byly vyšetřeny velké případy tunelování, 

rozkrádání a korupce v naší zemi, v naprosté většině nevěřili už na počátku působení vlády a 

nevěří ani nyní.  

„Snaží se podle Vás vláda Petra Nečase upřímně a poctivě o to, aby byly 

vyšetřeny velké případy tunelování, rozkrádání a korupce v naší zemi?"

Podle stranických preferencí (% kladných odpovědí)  
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Převažující nedůvěra v poctivost a upřímnost vládního snažení je už od roku 2010 doprovázena 

i nevírou v jeho výsledek. Drtivá většina veřejnosti si totiž myslí, že vládě Petra Nečase se 

nepodaří míru korupce výrazně snížit. V závěru loňského roku tento názor vyjadřovalo, 

podobně jako o rok dříve, 84 % občanů.  

 

„Myslíte si, že se vládě Petra Nečase podaří míru korupce výrazně snížit?" (%) 
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O tom, že se vládě Petra Nečase podaří výrazně snížit míru korupce, jsou častěji přesvědčeni 

zejména příznivci koalice. Většinovou důvěru ve schopnost vlády Petra Nečase snížit míru 

korupce však nenajdeme ani mezi příznivci ODS. U sympatizantů TOP 09 (30 % kladných 

odpovědí) pozorujeme spíše převažující nedůvěru. Většinová nedůvěra je pak charakteristická 

především pro voliče ČSSD a KSČM (shodně 8 % kladných odpovědí). I v této otázce, jak 

ukazuje graf, optimismus příznivců vládních stran klesl. 

„Myslíte si, že se vládě Petra Nečase podaří míru korupce výrazně 

snížit?"

Podle stranických preferencí (% kladných odpovědí)  
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Pokrok při pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce registrovalo 

v době Nečasovy vlády, na konci let 2010 a 2011, necelých 30 % Čechů. V loňském roce se 

toto číslo výrazně zvýšilo na 43 %.  

 

„Myslíte si, že v poslední době bylo u nás při pronásledování a trestání případů tunelování, 

rozkrádání a korupce dosaženo jistého pokroku?" (%) 
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Dlouhodobý vývoj odpovědí na tuto otázku ukazuje na relativní stabilitu názorů v letech 2004-

2011. Poslední údaj se přiblížil dosud nejpozitivnějšímu výsledku z počátku roku 2001. 

Analogii lze patrně nalézt v medializovaných případech obviněných vysokých politiků – před 

13 lety šlo například o ministra financí Ivo Svobodu, nyní o hejtmana a poslance Davida Ratha. 

Vývoj názorů na pokrok při trestání případů tunelování, rozkrádání 

a korupce (%)
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Častěji pokrok při pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce registrují 

příznivci vládních stran, ODS (72 %) a TOP 09 (58 %), podstatně méně stoupenci ČSSD 

(33 %) a KSČM (27 %). Nejmarkantnější nárůst kladných odpovědí za uplynulý rok byl 

zaznamenán u občanů s vyšším vzděláním a lepším materiálním zajištěním domácnosti. 


