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DŮVĚRA V AMÁDU I POLICII JE NA REKORDNÍ ÚROVNI
Důvěra našich občanů v české bezpečnostní instituce od roku 2012 roste a v případě armády,
státní i městské policie je na nejvyšších hodnotách od počátku časových řad STEM, tedy od
poloviny 90. let. Armádě ČR důvěřuje 76 % občanů, Policii ČR 64 %, více než polovina
dospělé populace věří i městské policii. Téměř stoprocentní je důvěra v Hasičský záchranný
sbor. Zahraniční bezpečnostní instituce, NATO a Interpol, si mírně pohoršily.
Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky
starších 18 let ve dnech 29. srpna až 8. září 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního
výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1093 respondentů.
Hasičský záchranný sbor se těší téměř stoprocentní důvěře veřejnosti. Druhou nejdůvěryhodnější
bezpečnostní institucí je Armáda ČR. Důvěra v ni se vyšplhala už na 76 %, jasně nejvyšší hodnotu
od roku 1990. Na rekordní úrovni 64 % je i důvěra v Policii ČR. V aktuálním šetření naopak
poklesla důvěra v NATO až na hranici 50 %.

Důvěra v domácí a mezinárodní bezpečnostní instituce
"Důvěřujete následujícím institucím?"
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Určitě ne

Pramen: STEM, Trendy 9/2013, 1093 respondentů starších 18 let

Armáda České republiky si důvěru občanů získávala postupně v průběhu druhé poloviny 90. let. Ke
konci roku 2000 jí důvěřovaly téměř dvě třetiny lidí a tuto míru důvěry si v podstatě, i přes občasné
poklesy, zachovávala až do let 2011-2012, kdy začal postupný vzestup až na současných 76 %.
Podrobně viz graf na následující straně.

Vývoj důvěry v Armádu ČR
(podíl kladných odpovědí)

Pramen: STEM, Trendy 1994-2013

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
poklesu v roce 2011 se důvěra opět začala postupně zvedat a současná hodnota na úrovni téměř
dvou třetin populace je dosud nejvyšší. Důvěra projevovaná městské policii se pohybuje asi o 5-10
procentních bodů níže než důvěra v policii státní.
Vývoj důvěry v Policii ČR a městskou/obecní policii
(podíl kladných odpovědí)

Policie ČR
Městská policie

53 52 54
49 49
43
39

Pramen: STEM, Trendy 1994-2013
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46 46 45
41

46 45

Jak ukazuje následující graf, Interpolu dlouhodobě důvěřují dlouhodobě zhruba tři čtvrtiny českých
občanů. I důvěra občanů v NATO je stabilní a udržuje se na nadpoloviční hladině. Mimořádně
vysoká důvěra v mezinárodní bezpečnostní organizace, kterou jsme zaznamenali v únoru 2009,
pravděpodobně souvisela s naším předsednictvím Evropské unii. V posledním šetření
zaznamenáváme pokles na spodní úroveň pásem, v nichž se důvěra v obě organizace dlouhodobě
pohybuje.

Vývoj důvěry v Interpol a NATO
(podíly kladných odpovědí)

NATO
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Interpol
71 72

77 75 75
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79 78 78 78
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75 75 75

73 74

77
71

Pramen: STEM, Trendy 1997-2013

Obecně lze konstatovat, že rozdíly v důvěře v bezpečnostní instituce mezi různými
sociodemografickými skupinami jsou velmi malé. Zcela se v současnosti setřely rozdíly mezi
důvěrou v tyto instituce u mužů a žen. S úrovní vzdělání mírně roste důvěra v Policii ČR a
městskou policii. Totéž lze říci o důvěře v NATO a Interpol. Policejním složkám poněkud méně
věří nejmladší lidé. Nejstarší skupina občanů je naopak rezervovanější vůči NATO.
Relativně nejvíce je důvěra ve sledované bezpečnostní instituce ovlivněna politickými postoji
občanů. Platí to zejména v případě Severoatlantické aliance, kterou pozitivně přijímají sympatizanti
stran pravice, 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 věří v podstatě stejný podíl lidí hlásících se k levici jako těch,
kteří se zařazují k pravici.
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Důvěra v Policii ČR, Armádu ČR, Interpol a NATO
(podle stranických preferencí, podíly kladných odpovědí)
83
76

Armáda ČR
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69

Policie ČR
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66
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58

Městská policie

57
55
49
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74

Interpol
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69
76

NATO

65
51
27
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Pramen: STEM, Trendy 9/2013, 1093 respondentů starších 18 let, údaje za ANO jsou vzhledem k menšímu počtu
respondentů orientační
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