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PŘIBLIŽNĚ POLOVINA OBČANŮ JE PRO SETRVÁNÍ SOUČASNÉ VLÁDY, 

TŘEBA I SE ZMĚNAMI, POLOVINA JE PRO NOVOU VLÁDU  

ZE ZÁSTUPCŮ VLÁDNÍCH I OPOZIČNÍCH STRAN  

NEBO PRO PŘEDČASNÉ VOLBY. 
 

Setrvání současné vlády beze změn až do řádných voleb považuje za optimální pro ČR 

16 % občanů, 19 % je pro to, aby se vyměnili někteří ministři, a 12 % by si přálo 

odchod zástupců strany LIDEM. Vznik nové vlády ze zástupců současných koaličních i 

opozičních stran preferuje 19 % a 34 % si přeje vypsání nových parlamentních voleb.  

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 

obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. dubna 2013. 

Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 

respondentů. 

Společnost STEM se ve svém dubnovém výzkumu ptala občanů na jejich postoje 

k reformnímu úsilí současné vlády a také na to, jakou variantu možného dalšího osudu vlády 

by považovali za optimální. Z odpovědí respondentů vyplývá, že dohromady necelá polovina 

obyvatelstva (47 %) by preferovala setrvání současné vlády, vč. toho, že by se např. vyměnili 

někteří ministři nebo by z vlády odešli zástupci strany LIDEM. Vznik nové vlády sestavené 

na aktuálním půdorysu sněmovny považuje za nejlepší pro ČR zhruba pětina (19 %) a třetina 

občanů (34 %) si myslí, že nejlepší by bylo vypsat předčasné volby do sněmovny. 

 

„Která z možností na kartě by byla podle Vašeho názoru za současné situace  

pro Českou republiku nejlepší?“ 
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Zachovat současnou vládu, vč. výměny některých ministrů nebo odchodu zástupců LIDEM, 

považují za nejlepší řešení hlavně příznivci vládních stran, tj. ODS (zachování současné vlády 

preferuje dohromady 84 % z nich) a TOP 09 (76 %). Opačný pohled na další osud vlády mají 

stoupenci opozičních stran. Sympatizanti ČSSD ze dvou třetin (68 %) a sympatizanti KSČM 

ze tří čtvrtin (77 %) volají po jiné vládě a hlavně po vypsání předčasných sněmovních voleb. 

  

„Která z možností na kartě by byla podle Vašeho názoru za současné situace  

pro Českou republiku nejlepší?“ 

 (podle stranických preferencí, v %) 

ODS TOP 09 ČSSD KSČM Nerozhodnutí

Kdyby byly vypsány předčasné volby do sněmovny

Kdyby po dohodě vznikla nová vláda ze zástupců vládních i opozičních parlamentních stran

Kdyby z koaliční vlády odešli zástupci strany LIDEM

Kdyby se v současné vládě vyměnili někteří ministři

Kdyby současná vláda zůstala do voleb beze změn
 

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let 

 

Odpovědi, které vyjadřují preferenci setrvání současné vlády, uvedly častěji mladší věkové 

skupiny (18-29 let – 55 %, 30-44 let – 52 %), lidé se středoškolským (54 %) a 

s vysokoškolským vzděláním (67 %) a lidé žijící v dobře materiálně zajištěných 

domácnostech (68 %).  

Naproti tomu po vytvoření nové vlády nebo vypsání předčasných voleb volají častěji lidé ve 

věku od 60 let (63 % z nich), lidé se vzděláním bez maturity (61 %) a občané žijící ve špatně 

materiálně zajištěných domácnostech (64 %). 

 


