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OMBUDSMANOVI A ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCI DŮVĚŘUJÍ
STABILNĚ ZHRUBA TŘI ČTVRTINY LIDÍ, NKÚ DVĚ TŘETINY LIDÍ.
Úřadu ombudsmana důvěřují tři čtvrtiny obyvatel České republiky (75 %). Podobně
vysoká je důvěra v Českou obchodní inspekci (77 %). Nejvyššímu kontrolnímu úřadu
důvěřují dvě třetiny našich občanů.
Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky
starších 18 let ve dnech 5. až 12. února 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního
výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1102 respondentů.
V období působení prvního českého ombudsmana Otakara Motejla se míra důvěryhodnosti
této instituce postupně zvyšovala, až se stala respektovanou součástí ústavního systému, které
důvěřuje zhruba tříčtvrtinová většina občanů. Kredit neztratila ani po nástupu dalšího
ombudsmana Pavla Varvařovského, který funkci vykonával od září 2010 do prosince 2013.
Novým veřejným ochráncem práv se stala 18. 2. 2014 Anna Šabatová (aktuální průzkum však
proběhl ještě před jejím zvolením). Důvěra ve veřejného ochránce práv se stabilně drží kolem
hranice 75 %, až na mírný výkyv v únoru loňského roku, kdy důvěra v ombudsmana
vyšplhala na historicky nejvyšší hodnotu 83 %. Aktuálně ombudsmanovi důvěřují tři čtvrtiny
občanů ČR.
Velmi podobná je i míra důvěry v Českou obchodní inspekci. V současnosti jí věří 77 % lidí.
Od poklesu v letech 2009-2010 jde o postupný návrat na úroveň let 2005-2008. ČOI spolu
s úřadem veřejného ochránce práv tak patří mezi nejdůvěryhodnější české instituce.
Vývoj důvěryhodnosti Nejvyššího kontrolního úřadu je odlišný. NKÚ se těšil řadu let vysoké
důvěře lidí (kolem 70%). Pravděpodobně pod vlivem událostí okolo hospodaření úřadu a
bývalého prezidenta F. Dohnala důvěryhodnost této instituce na podzim roku 2009 prudce
poklesla až k hranici 50 %, na které se pohybovala až do Dohnalova odchodu z funkce v roce
2012. V březnu 2013 se prezidentem NKÚ stal dosavadní viceprezident Miloslav Kala. Po
této změně se důvěryhodnost NKÚ zvýšila až na dvě třetiny. V aktuálním průzkumu STEM
této instituci důvěřuje celkem 66 % občanů.
„Důvěřujete následujícím institucím?“
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Naše veřejnost důvěřuje kontrolním institucím ve všech sociálních a demografických
skupinách zhruba stejným způsobem. Měřené rozdíly jsou nevýrazné a nevýznamné a dá se
tak říci, že důvěra v kontrolní instituce je z hlediska sociálně demografických hledisek
univerzální a poměrně stabilní.
Nejvyšší kontrolní instituce nejsou hodnoceny ani příliš stranicky, rozdíly v důvěře mezi
stoupenci největších politických stran jsou poměrně malé. Česká obchodní inspekce je za
důvěryhodnou považována výraznou většinou příznivců všech hlavních stran i nerozhodných
voličů či nevoličů.
V případě ombudsmana a NKÚ jsou rozdíly v důvěře o něco výraznější. Ombudsmanovi
v únoru vyslovovali důvěru častěji příznivci stran vládní koalice (KDU-ČSL, ČSSD a hnutí
ANO), nižší důvěru (i když v podstatě na úrovni průměru) mu vyjádřili příznivci všech
ostatních parlamentních stran s výjimkou Úsvitu. NKÚ vyjádřili vyšší důvěru sympatizanti
KDU-ČSL, TOP 09, dále také ČSSD a hnutí ANO. Poněkud méně často NKÚ důvěřují
příznivci ODS, KSČM a Úsvitu.
„Důvěřujete následujícím institucím?“
Podle stranických preferencí (podíl odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %)
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Pozn.: Údaje za stoupence ODS, Úsvitu a KDU-ČSL jsou vzhledem k jejich nízkému počtu
v souboru pouze orientační.

