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NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI NA FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SE 

OPROTI LOŇSKÉMU ROKU MÍRNĚ ZHORŠILY 
 

Dvě pětiny občanů (41 %) si myslí, že Evropská unie funguje demokraticky. Čtvrtina 

lidí (27 %) se domnívá, že EU funguje efektivně. Pětina populace (22 %) hodnotí 

rozhodování v EU jako dostatečně promyšlené a pružné. Alespoň orientační přehled  

o tom, co patří do kompetence národních vlád a co do pravomoci orgánů EU, má 

čtvrtina občanů ČR (24 %). U všech sledovaných otázek došlo v porovnání 

s průzkumem před rokem ke snížení podílu příznivých názorů.  

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 

obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 11. - 20. března 2014. 

Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor  

1070 respondentů. 

V období před blížícími se volbami do Evropského parlamentu se STEM zajímal o názory 

české veřejnosti na Evropskou unii. Celkově je možné říci, že pozitivní hodnocení EU jsou ve 

veřejném mínění v menšině. Dvě pětiny občanů se domnívají, že Evropská unie funguje 

demokraticky. Ještě méně lidí (27 %) si myslí, že unie funguje efektivně. Rozhodování v EU 

hodnotí jako dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné pouze pětina veřejnosti (22 %). 

Názory na fungování Evropské unie 

Myslíte si, že EU funguje

demokraticky?
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efektivně?

Myslíte si, že rozhodování v

EU je dostatečně

rozmyšlené, pružné a

hospodárné?

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne

 

Pramen: STEM, Trendy 2014/3, 1070 respondentů 

 

Pohled veřejnosti na demokratičnost a efektivitu fungování Evropské unie se od počátku 

sledování na podzim 2005 do roku 2009, kdy byla Česká republika předsednickou zemí EU, 
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pozvolna zlepšoval, až dosáhl na počátku roku 2009 dosud maximálních hodnot. Podle 

tehdejšího průzkumu STEM si tři pětiny občanů myslely, že EU funguje demokraticky, a více 

než dvě pětiny se domnívaly, že rozhodování v EU je pružné a hospodárné. Od roku 2010 se 

však podíl příznivých názorů na fungování EU postupně snižoval. Průzkum vloni v dubnu 

ukázal nárůst podílu pozitivních hodnocení fungování EU, který však letošní výsledky 

nepotvrdily. V otázce rozmyšleného, pružného a hospodárného rozhodování v rámci 

Evropské unie dokonce aktuálně zjišťujeme historicky nejnižší podíl souhlasných odpovědí.  

 

Vývoj názorů na fungování a rozhodování Evropské unie 

(součet kladných odpovědí „určitě ano“ a „spíše ano“ v %) 
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Prameny: STEM, Česká veřejnost a Evropská unie, 7/2005,  

STEGA, Komunikace o evropských záležitostech, 12/2005 – 4/2006, STEM, Trendy 2006-2014 

 

V návaznosti na hodnocení fungování unie STEM současně zkoumal, zda má veřejnost 

přehled o některých záležitostech týkajících se EU. Aktuální výsledky ukazují, že čtvrtina 

veřejnosti má alespoň orientační přehled o tom, co patří do výhradní pravomoci národních 

vlád a co do výlučné pravomoci orgánů EU. Po postupném zvyšování míry informovanosti, 

které časová řada STEM zachytila od našeho vstupu do EU, se letos poprvé podíl lidí 

považujících se za informované v otázce pravomocí v rámci EU snížil. 
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„Máte Vy osobně alespoň orientační přehled o tom, co patří do výhradní pravomoci 

národních vlád a co do výlučné pravomoci orgánů EU?“ 
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Pramen: STEM, Trendy 2005-2014 

 
Pozitivní názory na fungování Evropské unie mají častěji lidé s vysokoškolským vzděláním 

(mezi vysokoškolsky vzdělanými občany je 62 % těch, kteří si myslí, že EU funguje 

demokraticky, 39 % považuje fungování EU za efektivní a 33 % hodnotí rozhodování v EU 

jako dostatečně rozmyšlené). S ohledem na politickou orientaci zjišťujeme podle očekávání 

nejvyšší podíl příznivých názorů na fungování EU mezi sympatizanty TOP 09 a ODS, naopak 

nejnižší u stoupenců KSČM.  

Názory na fungování Evropské unie podle stranických preferencí 

(podíly odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %) 

TOP 09 ODS ANO KDU-ČSL ČSSD Úsvit KSČM

EU funguje demokraticky

EU funguje efektivně

Rozhodování v EU je dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné
 

Pramen: STEM, Trendy 3/2014, 1070 respondentů starších 18 let 

Pozn.: Údaje za stoupence ODS, Úsvitu a KDU-ČSL jsou vzhledem k jejich velmi nízkému počtu v souboru 

pouze orientační. 
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Mezi lidmi, kteří se sami v otázkách pravomocí EU označují za informované, jsou jasně 

častější příznivé názory na fungování Evropské unie, ovšem pouze v případě hodnocení 

demokratičnosti fungování EU jde o většinovou převahu pozitivních odpovědí (56 %). 

 

Názory na fungování Evropské unie 

podle deklarovaného přehledu o dělbě pravomocí v EU 

(podíly odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %) 

EU funguje demokraticky

EU funguje efektivně

Rozhodování v EU je dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné
 

 

Pramen: STEM, Trendy 2014/3, 1070 respondentů 


