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Velikost vzorku N=1 014 respondentů ve věku 18 a více let 

Termín dotazování 21. 3. 2015 - 22. 3. 2015 

Metoda sběru dat 
Telefonické dotazování vyškolenými tazateli (CATI) N=1014 
MEDIAN N=514 
STEM/MARK N=500 

Výběr 
Telefonní dotazování - náhodný výběr / generování pevných a mobilních linek (poměr 30:70) s kontrolou 
sociodemografických kvót respondentů 

Reprezentativita 

výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle: 

základních sociodemografií (kraj, věk, pohlaví, vzdělání, velikosti obce), věku x vzdělání 

ekonomického statusu 

volebního chování ve volbách do PSP ČR 2013 (dovážení dat)  

Realizátor a zadavatel výzkum realizovaly společnosti MEDIAN s.r.o. a STEM/MARK (členové SIMAR) exkluzivně pro Českou televizi 

Statistická chyba 
Náhodná statistická odchylka činí +/- 1,5 procentního bodu u postojů, které zastává 5 % respondentů až +/- 
3,5 procentních bodů u postojů, které zastává 50 % respondentů. 

Metodika výzkumu 



Důvěra v Andreje Babiše a její vývoj 
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12 39 27 20 2 

Důvěra v Andreje Babiše 

Velmi mu důvěřuji Spíše mu důvěřuji Spíše mu nedůvěřuji Vůbec mu nedůvěřuji Nezná Andreje Babiše

Důvěra v Andreje Babiše a její vývoj  

OT01. Nakolik vy osobně důvěřujete ministru financí a vicepremiérovi Andreji Babišovi?  

N = 1 014 respondentů 

2 4 63 19 12 

Jak se změnila důvěra v Andreje Babiše v posledních měsících 

Velmi zvýšila Spíše zvýšila Nezměnila Spíše snížila Velmi snížila

OT02. V posledních měsících se vaše důvěra v Andreje Babiše … 

Andreji Babišovi důvěřuje 51 % respondentů. Srovnání s jinými výzkumy (CVVM) naznačuje, že s tímto číslem by se stále držel mezi 
českými politiky s nejvyšší důvěrou. Více mu důvěřují starší lidé (cca 2/3 lidí nad 60 let). Kromě drtivé většiny voličů ANO má Babiš důvěru 
cca poloviny voličů dalších vládních stran ČSSD a KDU-ČSL. Nedůvěřují mu naopak zejména voliči pravicové opozice (ODS, TOP 09), ale 
menšinově také voliči dalších stran a nevoliči. 
Otázka na vývoj důvěry byla pokládána před otázkami na kauzu Čapí hnízdo, aby jimi nebyla ovlivněna. Přesto v ní 31 % respondentů 
deklaruje, že v posledních měsících se jejich důvěra v Andreje Babiše snížila. Důvěra v Andreje Babiše se nejvíce snížila ve věkové  kategorii 
30-44 let. Jak ukáží další otázky, pokles důvěryhodnosti je zčásti důsledkem právě kauzy Čapí hnízdo.  

i 



Znalost a interpretace kauzy Čapí hnízdo 
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Znalost kauzy Čapí Hnízdo 

OT03. Nakolik znáte kauzu okolo financování stavby Čapího hnízda? POZN: Odpovědi respondentů, že ví o co v kauze jde či znají detaily, byly potvrzeny 
otázkou na to , zda v kauze jde o podezření ze zneužití evropských dotací (správná odpověď) či stavbu bez povolení stavebního úřadu (chybná odpověď) 

8 

53 

27 

12 

Nikdy jsem o ní neslyšel(a)

Vím jen, že se týká A. Babiše

Vím přibližně, o co v kauze jde

Sleduji kauzu v médiích a znám detaily

57 

47 

42 

Ví jen, že se týká A. Babiše

Ví přibližně, o co v kauze jde

Sleduje kauzu v médiích a
znám detaily

% lidí důvěřující A. Babišovi

27 

35 

44 

Ví jen, že se týká A. Babiše

Ví přibližně, o co v kauze jde

Sleduje kauzu v médiích a znám
detaily

% lidí, jejichž důvěra v A. Babiše se snížila

N = 1 014 respondentů 
Zobrazeno % voličů 

souhlasící s výrokem 
 

Znalost kauzy Čapí hnízdo je omezená. Jen 39 % respondentů ví, o co konkrétně v kauze běží, či ji detailně sleduje. Dalších 53 % ví, že je 
spojena s Andrejem Babišem. Nejvíc informovaní jsou vysokoškoláci (60 % ví, o co v kauze běží či ji detailně sleduje) a Pražáci (52 % ví, o 
co v kauze běží). To může být dáno např. konzumací rozdílných médií v těchto skupinách.  
Informovanost o kauze souvisí s důvěrou v Andreje Babiše a jejím vývojem. Babišovi věří méně než polovina lidí, kteří ví, o co v kauze jde 
či ji přímo sledují. Celých 44 % lidí, kteří kauzu sledují v médiích a znají její detaily, říká že jejich důvěra v A. Babiše poklesla. Mezi těmi, 
kteří kauzu detailně nesledují, ale vědí, o co konkrétně v ní jde, poklesla o 35 %.  

i 
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Interpretace kauzy Čapí hnízdo 

OT05. S kterou z následujících verzí kauzy Čapí hnízdo, která se okolo kauzy šíří, vy nejvíce osobně souhlasíte? 

30 

36 

25 

9 

Pravděpodobně to byl podvod a porušení zákonů, které se musí vyšetřit

Nebyl to podvod, ale nemorální chování a využití skulin v zákoně

Je to pouhá kampaň za účelem diskreditovat Andreje Babiše, který nic nespáchal

Neví, nedokáže určit

N = 937 
respondentů 

 

Na konkrétní otázky ke kauze byli dotázáni všichni respondenti, kteří o ní slyšeli a vědí, že je spojena s Andrejem Babišem. Okolo 30 % z 
nich souhlasí s interpretací, že šlo zřejmě o podvod a 36 % si myslí, že to nebyl podvod, ale nemorální využití skuliny v zákoně. Přibližně 
čtvrtina respondentů se pak přiklání k interpretaci, že jde jen o diskreditační kampaň proti Andreji Babišovi. Pokud analyzujeme jen 
postoje lidí, kteří kauzu před výzkumem lépe znali a věděli, o co v ní běží, jsou názory kritičtější – 36 % předpokládá, že to byl 
pravděpodobně podvod a 41 % se přiklání k interpretaci, že šlo o legální ale nemorální využití skulin v zákoně.  

i 

Odpovídají ti, kteří o kauze alespoň slyšeli  

36 

41 

19 

4 

Ze všech respondentů, kteří kauzu  
alespoň povrchně znají 

Jen z respondentů, kteří 
 věděli, o co v kauze jde 
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Interpretace kauzy Čapí hnízdo 

OT05. S kterou z následujících verzí kauzy Čapí hnízdo, která se okolo kauzy šíří, vy nejvíce osobně souhlasíte? 

N = 937 respondentů 
Zobrazeno % voličů 

souhlasící s výrokem 
 

16 

53 

93 

Podvod, který se musí vyšetřit

Nemorální chování a využití skulin v zákoně

Kampaň za účelem diskreditovat A. Babiše

% lidí důvěřující A. Babišovi

54 

33 

7 

Podvod, který se musí vyšetřit

Nemorální chování a využití skulin v zákoně

Kampaň za účelem diskreditovat A. Babiše

% lidí, jejichž důvěra v A. Babiše se snížila

Interpretace kauzy Čapí hnízdo souvisí s důvěrou a vývojem důvěry v Andreje Babiše ještě silněji než znalost kauzy. Mezi lidmi, kteří kauzu 
považují za pravděpodobný podvod, důvěřuje šéfovi hnutí ANO jen 16 % lidí a 54 % deklaruje, že jejich důvěra v posledních měsících 
poklesla. Naopak u lidí, kteří mají kauzu za diskreditační kampaň, důvěřuje ministru financí drtivá většina a jen v minimu případů důvěra 
poklesla. Za vztahem mohou stát dva typy kauzalit: A. Kritické vnímání kauzy snižuje důvěru v Andreje Babiše. B. Vysoká důvěra v Andreje 
Babiše vede respondenty k pozitivnějším výkladům kauzy. Vzhledem k tomu, že otázka na vývoj důvěry byla dotazována před dotazy na 
Čapí hnízdo a přesto je výrazně diferencovaná, lze  předpokládat, že kauza má na vývoj důvěry v ministra financí vliv. 

i 

Odpovídají ti, kteří o kauze alespoň slyšeli  
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Interpretace kauzy Čapí hnízdo podle voličů jednotlivých stran 

N = 937 respondentů 

7 

31 

51 

48 

35 

30 

31 

42 

30 

27 

37 

38 

60 

21 

17 

22 

21 

18 

2 

6 

2 

3 

7 

14 

volič ANO

volič vládních stran (ČSSD,KDU-ČSL)

volič pravice (ODS,TOP09)

volič KSČM

volič ostatních stran

nevolič / neví

Pravděpodobně to byl podvod a porušení zákonů, které se musí vyšetřit

Nebyl to podvod, ale nemorální chování a využití skulin v zákoně

Je to pouhá kampaň za účelem diskreditovat Andreje Babiše, který nic nespáchal

Neví, nedokáže určit

Intepretace kauzy se výrazně liší u voličů různých stran. Voliči ANO si v 60 % případů myslí, že jde o diskreditační kampaň proti Andreji 
Babišovi, který nic špatného nespáchal. Postoje voličů ČSSD a KDU-ČSL, menších stran a nevoličů jsou blízké průměru v populaci – okolo 30 
% předpokládá, že mohlo jít o podvod, okolo 40 % se přiklání k nemorálnímu, ale legálnímu chování a 20 % si myslí, že jde o diskreditační 
nepodloženou kampaň. Nejkritičtější jsou voliči pravicových stran ODS a TOP09. Voliči KSČM jsou nejvíce polarizovaní, podle toho jak 
individuálně důvěřují Andreji Babišovi. 

i 

OT05. S kterou z následujících verzí kauzy, která se okolo kauzy šíří, vy nejvíce osobně souhlasíte? Odpovídají ti, kteří o kauze alespoň slyšeli  



Řešení kauzy Čapí hnízdo a doplňkové postoje  
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Jak by se měl zachovat Andrej Babiš 

OT06. Jak by se podle vás měl v kauze Čapí hnízdo zachovat Andrej Babiš? 

92 

84 

60 

59 

57 

28 

Umožnit vyšetřování a nezasahovat do něj

Vše detailně vysvětlit na mimořádné schůzi Sněmovny

Vrátit peníze Evropské unii či státu

Pokud nevyvrátí podezření, rezignovat na post ve vládě

Bránit se mediální kampani, která jej chce zdiskreditovat

Přerušit spolupráci s vládními stranami (KDU-ČSL, ČSSD), pokud
by tlačily na vyšetřování

Drtivá většina respondentů si myslí, že by měl Andrej Babiš umožnit vyšetřování kauzy a nezasahovat do něj (92 %) a vše detailně vysvětlit 
na schůzi Sněmovny (84 %). S dalšími možnými postupy ministra financí (vrácení peněz z dotace; rezignace v případě , že nevyvrátí 
podezření) souhlasí okolo 60 % respondentů. Skoro stejné množství si přitom myslí, že šéf ANO by se měl bránit mediální kampani – část 
respondentů totiž nevylučuje Babišovo pochybení či vinu, ale souhlasí i s tím, že kauza je využívána pro jeho poškození. Jen minimum lidí 
souhlasí s tím, aby Andrej Babiš přerušil spolupráci s ČSSD a lidovci, pokud budou tlačit na vyšetřování. Postoje se v sociodemografických 
skupinách příliš neliší, ale např. obranu proti mediální kampani častěji Babišovi doporučují starší respondenti (60 let +). 

i 

N = 937 respondentů 
Zobrazeno % voličů 

souhlasící s výrokem 
 

Odpovídají ti, kteří o kauze alespoň slyšeli  
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Jak by se měl zachovat Andrej Babiš podle voličů jednotlivých stran 

OT06. Jak by se podle vás měl v kauze Čapí hnízdo zachovat Andrej Babiš? 

91 92 88 93 94 92 

75 86 85 97 80 84 

39 69 61 75 55 62 

28 64 82 78 60 60 

65 50 57 55 46 59 

22 19 29 41 30 30 

Umožnit vyšetřování a nezasahovat do 
něj 

Vše detailně vysvětlit na mimořádné 
schůzi Sněmovny 

Vrátit peníze Evropské unii či státu 

Pokud nevyvrátí podezření, rezignovat 
na post ve vládě 

Bránit se mediální kampani, která jej 
chce zdiskreditovat 

Přerušit spolupráci s vládními stranami 
(KDU-ČSL, ČSSD), pokud by tlačily na 
vyšetřování 

volič ANO 

volič vládních 
stran  

(ČSSD, KDU-ČSL) 
volič pravice 

(ODS, TOP09) volič KSČM 

volič ostatních 
stran nevolič / neví 

Zobrazeno % voličů 
souhlasící s výrokem 

I většina voličů ANO souhlasí s tím, že by ministr financí měl umožnit vyšetřování a nezasahovat do něj (91 %) a vše důkladně vysvětlit na 
mimořádné schůzi Sněmovny (75 %). Jen menšina z nich je ovšem pro to, aby Andrej Babiš vrátil evropské dotace státu (39 %) či EU a 
rezignoval v případě, že nevyvrátí podezření (28 %). S těmito věcmi naopak souhlasí většina voličů ostatních stran a nevoliči. Jen necelá 
čtvrtina voličů ANO by souhlasila, aby Andrej Babiš ukončil spolupráci s ČSSD a KDU-ČSL, pokud budou tlačit na vyšetřování kauzy. Častěji s 
tímto souhlasí voliči opozičních či neparlamentních stran, což naznačuje, že odpověď je velmi podmíněna důvěrou respondenta ve vládu 
jako celek. 

i 

Odpovídají ti, kteří o kauze alespoň slyšeli  
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Očekávání od Andreje Babiše 

OT07. Očekáváte, že Andrej Babiš na středeční mimořádné schůzi Sněmovny  
celou záležitost kolem Čapího hnízda uspokojivě vysvětlí? 

13 

34 

34 

15 
4 

Určitě ano Spíše ano
Spíše ne Určitě ne
Neví, nedokáže určit

81 

46 

26 

43 

41 

44 

volič ANO

volič vládních stran (ČSSD,KDU-ČSL)

volič pravice (ODS,TOP 09)

volič KSČM

volič ostatních stran

nevolič / neví

% očekávajících, že A. Babiš vše uspokojivě vysvětlí

Většina lidí příliš neví, co od vysvětlení Andreje Babiše na mimořádné schůzi Sněmovny očekávat – hodnocení jsou rozpolcená (zhruba 
polovina lidí věří, že vicepremiér kauzu vysvětlí a polovina to neočekává) a silně koncentrovaná do neutrálních variant „spíše ano“ či „spíše 
ne“. Očekávání nejsilněji vychází z důvěry v Andreje Babiše a z politických preferencí respondenta. Mezi voliči ANO přes 80 % důvěřuje, že 
šéf hnutí kauzu vysvětlí, mezi voliči ostatních stran je to méně než polovina a u voličů pravicové opozice jen čtvrtina respondentů.  

i 

Odpovídají ti, kteří o kauze alespoň slyšeli  

N = 937 respondentů 
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Jak by se měla zachovat vaše politická strana (voliči jiných stran než ANO) 

OT08. Jak by se podle vás v kauze Čapí hnízdo měla zachovat politická strana, kterou vy volíte / preferujete?  

Obavu voličů koaličních stran z toho, že kauza Čapí hnízdo může vést k rozpadu vládní koalice, potvrzuje i otázka na to, co by „jejich“ 
strany měly v kauze podnikat. Dvě třetiny voličů vládních ČSSD a KDU-ČSL si přejí, aby jejich strana požadovala vysvětlení, ale neohrozila 
pokračování vlády (silněji tento názor sdílejí voliči sociální demokracie). Jen 28 % voličů vládních partnerů ANO v současné chvíli 
podporuje tlak na vyšetřování, i pokud by měl vést k destabilizaci vlády. Mezi voliči ostatních stran tento postoj přitom převládá. Je však 
nutno zdůraznit, že celkově může v tomto postoji dojít k velké proměně s ohledem na to, jak důvěryhodně Andrej Babiš vysvětlí kauzu. 

i 

Odpovídají ti, kteří o kauze alespoň 
slyšeli a volí jinou stranu než ANO  

28 

46 

51 

42 

65 

41 

40 

31 

4 

9 

9 

14 

3 

4 

13 

volič vládních
stran

(ČSSD,KDU)

volič pravice
(ODS,TOP09)

volič KSČM

volič ostatních
stran

Požadovat vyšetření kauzy i za cenu destabilizace vlády
Požadovat vysvětlení, ale tak aby nebyla ohrožena vláda
Přestat v této kauze vystupovat proti Andreji Babišovi
Neví, nedokáže určit
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Postoje, které mohou vysvětlovat chápání kauzy Čapí hnízdo 

27 

28 

23 

16 

22 

8 

32 

29 

35 

37 

28 

22 

22 

23 

21 

26 

29 

36 

17 

19 

16 

13 

14 

24 

2 

1 

5 

8 

7 

10 

Korupce je všude a proto nevěnuji kauze Čapí hnízdo moc pozornosti.

Andrej Babiš má peněz dost a nevěřím, že se chce v politice obohacovat.

Hnutí ANO a Andrej Babiš politice prospívají, i kdyby se prokázala podezření v
kauze Čapí hnízdo.

Andrej Babiš je jako politik, podnikatel a vlastník médií ve střetu zájmů. Ve
srovnání s tím je kauza Čapí hnízdo nepodstatná.

Podezření v kauze Čapí hnízdo jsou přinejmenším stejně závažná jako ta, která 
v minulosti vedla k pádu vlády (byt premiéra Grosse, kauza Nagyová – Nečas, 

atd.). 

Andrej Babiš již dostatečně vysvětlil, o co v kauze Čapí hnízdo šlo.

Určitě souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Určitě nesouhlasím Neví

OT09. Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? 

Dosavadní analýza ukázala, že kauza ohrožuje důvěru v Andreje Babiše, ale  její vnímání je ovlivněno omezenou znalostí respondentů a  
důvěrou ve vládu, jejíž destabilizaci si zejména voliči vládních stran nepřejí. To dovysvětlují i doplňkové zkoumané postoje. Necelých 60 % 
respondentů říká, že kauzu Čapí hnízdo moc nesleduje, protože korupce je všude. Většinový je i souhlas  s tím, že  Andrej Babiš se nechce 
v politice obohacovat a pocit, že on a hnutí ANO politice prospívají, i pokud by se prokázala podezření. Varováním pro lídra ANO ovšem 
musí být velké rozladění z dosavadního vysvětlováním kauzy a  to, že polovina lidí  ji považuje za minimálně srovnatelně závažnou jako 
kauzy, které vedly k rozpadu vlád. Kauza je tedy vnímaná jako potenciálně závažná, ale její důsledky jsou limitovány důvěrou ve vládu a 
požadavkem  zaměřit se nejprve na vysvětlení a vyšetření kauzy (viz slide 11). 

i 

N = 1 014 respondentů 

Odpovídají všichni 



- 16 - 

Může kauza Čapí hnízdo snížit podporu hnutí ANO?  
- analýza pevných a nejistých voličů hnutí 

3 

10 

22 

38 

73 

49 

2 

3 

Pevný volič ANO
N=71*

Nejistý volič ANO
N=95*

Byl to pravděpodobně podvod Bylo to nemorální využití skulin v zákoně Je to diskreditační kampaň Neví

Nejistý volič ANO = volí či volil, ale jeho volbou si NENÍ ZCELA JIST  
Pevný volič ANO =  volí ANO a jeho volbou si JE ZCELA JIST 

 
*N = velikost subzorku před dovážením dat.  Rozdíl mezi skupinami je statisticky významný. Konkrétní čísla  je však nutno brát jako orientační.  

Vnímání kauzy Čapí hnízdo  rozděluje i elektorát samotného hnutí  ANO. Zatímco pevní voliči (jsou si zcela jisti volbou) ve velké většině 
kauzu označují za pouhou diskreditační kampaň, nejistí voliči ANO (stranu volili či chtějí volit, ale nejsou si tím zcela  jisti) takřka v polovině 
případů říkají, že mohlo jít o podvod či nemorální využití skulin v zákoně. Příčinný vztah zde opět může jít oběma směry: A. Kauza se 
projevuje ve zmenšování jistoty volby hnutí ANO, B. Voliči s větší identifikací s ANO více důvěřují svému lídrovi. Fakt, že potenciální 
elektorát ANO je ke kauze výrazně citlivější než jádroví voliči, však znamená, že negativní pokračování kauzy se může projevit i do volební 
podpory hnutí.   

i 

OT05. Se kterou z následujících verzí kauzy Čapí hnízdo, která se okolo kauzy šíří, vy nejvíce osobně souhlasíte? 
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Struktura vzorku – Sociodemografie I 

Sociodemografie 
v % 

100 % 

 Pohlaví   

 Muž 49 

 Žena 51 

 Věková skupina   
18-29 let 17 

30-39 let 19 

40-49 let 18 

50-59 let 16 

60-69 let 16 

70 let a více 14 

 Dosažené vzdělání   

Základní škola / Vyučen / Střední škola bez maturity 49 

Středoškolské s maturitou 34 

Vysokoškolské 17 
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Struktura vzorku – Sociodemografie II 

Sociodemografie 
v % 

100 % 

 VMB   

 do 999 obyv. 17 

 1000 – 4999 obyv. 22 

 5 000 – 19 999 obyv. 18 

 20 000 – 99 999 obyv. 22 

 100 000 a více obyv. 21 

 Region 

 Praha 12 

 Středočeský 12 

 Jihočeský 6 

 Plzeňský 5 

 Karlovarský 3 

 Ústecký 8 

 Liberecký 4 

 Královéhradecký 5 

 Pardubický 5 

 Vysočina 5 

 Jihomoravský 11 

 Olomoucký 6 

 Zlínský 6 

 Moravskoslezský 12 


