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Základní informace o výzkumu
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Zadavatel Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Realizátor KANTAR CZ s.r.o., Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Základní soubor Reprezentativní populace, lidé v České republice starší 18 let

Počet respondentů 1000

Termín sběru dat
20. - 22. 11. 2018

(Převážná většina sběru dat proběhla ještě před oznámením ČSSD o svém postupu při hlasování o nedůvěře vládě)

Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone Interview) s využitím náhodného generování telefonních čísel 

Vážení
Finální datový soubor byl převážen podle základních sociodemografických ukazatelů (pohlaví, věk, kraj, velikost místa 
bydliště a vzdělání), dále byl soubor rozdělen na skupinu nevoličů a voličů a ti následně převáženi podle aktuálně 
preferované strany. 

Statistická chyba
± 1,4 p.b. v případě, že názor zastává  5 nebo 95 % dotázaných
± 2,7 p.b. v případě, že názor zastává  25 nebo 75 % dotázaných
± 3,1 p.b. v případě, že názor zastává  50 % dotázaných



Dění okolo Andreje Babiše zaznamenalo téměř 9 z 10 obyvatel České 

republiky (88 %). Polovina (52 %) z nich se domnívá, že Andrej Babiš 

se v reakci na zveřejněný rozhovor nevyjádřil dostatečně a 

důvěryhodně. Opačný postoj zaujímá 27 % obyvatel. Pětina 

nedokázala situaci posoudit. 

Názor na vyjádření Andreje Babiše ke kauze vykazuje v rámci 

sociodemografických skupin věku a vzdělání významné trendy. Míra 

souhlasu s dostatečným a důvěryhodným vyjádřením Andreje Babiše 

narůstá s věkem a klesá se vzděláním. Za dostatečné a důvěryhodné 

tedy považují vyjádření A. Babiše častěji lidé starší a lidé s nižším 

vzděláním. V případě nesouhlasu je trend přesně opačný. Pro utváření 

názorů je ale mnohem více určující sympatie k preferované politické 

straně, než sociodemografické charakteristiky. Mezi podporovateli ANO 

tak najdeme poměrně vysoký podíl souhlasu, zatímco u opozičních 

stran je tomu naopak. Relativně vyšší podíl souhlasu ale nalezneme 

i mezi voliči KSČM a SPD, mají však i část příznivců zastávajících 

opačný názor. Podobně nejednotně je na tom i ČSSD, u které 

nalezneme názory z obou táborů.

Hodnocení vyjádření premiéra Andreje Babiše ke zveřejněnému rozhovoru
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Základní soubor: Reprezentativní populace, lidé v České republice starší 18 let. Náhodný výběr. Z reprezentativního vzorku 1000 respondentů 

zaznamenalo rozhovor nebo dění kolem něj 880 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 20-22. 11. 2018 prostřednictvím technologie CATI.

Otázka: Vyjádřil se podle Vás premiér Andrej Babiš k tomuto tématu dostatečně a důvěryhodně?

27%

52%

21%
ano

ne

neví/bez odpovědi



Necelé dvě pětiny obyvatel (37 %), kteří dění okolo Andreje Babiše 

zaznamenali považuje informace ohledně tématu za velmi znepokojivé. 

Dalších 28 % je považuje za trochu znepokojivé. V součtu se jedná 

o 65 % obyvatel. 

Nepatrně vyšší míru znepokojení deklarují lidé s vyšším vzděláním, 

především pak vysokoškolsky vzdělaní lidé. Utváření názorů do značné 

míry závisí na preferované politické straně. Za velmi znepokojivé 

považují informace podporovatelé ODS, TOP09 nebo Pirátů. Naopak 

mezi příznivci hnutí ANO ale také SPD převládá častěji názor, 

že se nejedná o znepokojivé informace. 

Hodnocení informací, které v rozhovoru nebo v souvislosti s ním zazněly
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Základní soubor: Reprezentativní populace, lidé v České republice starší 18 let. Náhodný výběr. Z reprezentativního vzorku 1000 respondentů 

zaznamenalo rozhovor nebo dění kolem něj 880 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 20-22. 11. 2018 prostřednictvím technologie CATI.

Otázka: Jsou pro Vás informace ohledně tohoto tématu…

37%

28%

31%

4%
velmi znepokojivé

trochu znepokojivé

nejsou pro Vás
znepokojivé

neví/bez odpovědi



O tom, že by se celá kauza Čapího hnízda měla šetřit policií a soudy je 

přesvědčeno 68 % občanů. Konkrétně 43 % to považuje za velmi 

důležité a dalších 25 % za spíše důležité. 

Vyšetření kauzy považují za důležitější ženy. Míra důležitosti vyšetření 

také klesá s věkem ale narůstá se vzděláním. Vyšší míru tedy 

nalezneme mezi lidmi mladšími nebo mezi lidmi s vyšším vzděláním. 

Postoj k vyšetřování celé kauzy je do značné míry elektorátem 

jednotlivých stran a hnutí. Zatímco příznivci opozičních stran vyjma 

SPD považují vyšetření častěji za důležité, pak právě SPD spolu 

s podporovateli hnutí ANO deklarují spíše opak. Z tohoto rozdělení 

vybočují voliči ČSSD a KSČM, mezi kterými nalezneme názory z obou 

spekter hodnocení. 

Vyšetření kauzy Čapího hnízda
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Základní soubor: Reprezentativní populace, lidé v České republice starší 18 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 1000 respondentů. 

Dotazování probíhalo ve dnech 20-22. 11. 2018 prostřednictvím technologie CATI.

Otázka: Vyšetření kauzy Čapího hnízda policií a soudy považujete za…

43%

25%

12%

14%

6%
velmi důležité

spíše důležité

spíše nedůležité

zcela nedůležité

neví/bez odpovědi



Páteční hlasování o nedůvěře vládě rozděluje společnost na zhruba 

stejně velké poloviny. Mezi lidmi, kteří aktuální dění okolo Andreje 

Babiše zaznamenali, nalezneme 44 % těch, kteří jsou pro vyslovení 

nedůvěry vládě Poslaneckou sněmovnou, a 48 % zastává opačný 

názor. Zbylých 8 % respondentů se nedokázalo rozhodnout. 

Pohled na sociodemografické podskupiny ukazuje na výrazný trend 

v rámci věkových kategorií; míra souhlasu s vyslovením nedůvěry klesá 

s věkem. Z hlediska vzdělání se významněji vymezují lidé s nižším 

vzděláním (bez maturity), kteří stejně jako lidé starší, by byli proti 

vyslovení nedůvěry. Nutno poznamenat, že na formování názorů má 

významný vliv preference strany. Voliči jsou v tomto ohledu poměrně 

dobře rozděleni. Elektorát ANO, KSČM a SPD má tendenci vládu 

podpořit, pak podporovatelé zbylých opozičních strany častěji vyjadřují 

podporu pro vyslovení nedůvěry. Výjimkou jsou sympatizanti s ČSSD 

u nichž je názor vyrovnaný pro obě varianty. 

Páteční hlasování o nedůvěře vládě
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Základní soubor: Reprezentativní populace, lidé v České republice starší 18 let. Náhodný výběr. Z reprezentativního vzorku 1000 respondentů 

zaznamenalo rozhovor nebo dění kolem něj 880 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 20-22. 11. 2018 prostřednictvím technologie CATI.

Otázka: Tento pátek dojde v Poslanecké sněmovně k hlasování o nedůvěře vládě. Domníváte se, že by při tomto hlasování měla Poslanecká 

sněmovna vyslovit vládě nedůvěru? 

25%

19%

21%

27%

8%
určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

neví/bez odpovědi



pokračovat ve stávající koalici

pokračovat ve stávající koalici s jiným premiérem

demise vlády a předčasné volby

demise vlády a sestavení úřednického kabinetu

demise ministrů za ČSSD a jejich nahrazení SPD

jiné řešení

neví, bez odpovědi

32%

29%

21%

6%

5%

1%

6%

Nejlepší řešení vzniklé situace
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Základní soubor: Reprezentativní populace, lidé v České republice starší 18 let. Náhodný výběr. Z reprezentativního vzorku 1000 respondentů 

zaznamenalo rozhovor nebo dění kolem něj 880 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 20-22. 11. 2018 prostřednictvím technologie CATI.

Otázka: Bez ohledu na výsledek pátečního hlasování, jaké řešení vzniklé situace by podle Vás bylo nejlepší?

Za nejlepší řešení vzniklé situace považují, ti, co aktuální dění 

zaznamenali, pokračovat ve stávající koalici. 32 % občanů by 

preferovalo koalici s Andrejem Babišem a 29 % bez něj. Pětina 

z oslovených se přiklonila k demisi vlády a předčasným volbám. 

Nejvíce odlišných názorů panuje na možnost pokračování stávající 

koalice s premiérem a demisi vlády a předčasné volby. Není 

překvapením, že názorové postoje na tato řešení jdou proti sobě. 

Zatímco míra souhlasu s pokračováním koalice narůstá s věkem, tak 

předčasné volby mají trend zcela opačný. Současnou vládu a premiéra 

také častěji podporují lidé s nižším vzděláním. Mezi vysokoškolsky 

vzdělanými pak nalezneme častěji podporu vlády, ale s jiným 

premiérem. Není překvapením, že podporu současné vládě 

a premiérovi častěji deklarují příznivci ANO ale i KSČM. Zajímavé ale 

je, že většina ostatních voličů by dala hlas pokračování koalice ale bez 

současného premiéra. Pouze sympatizanti ODS a Pirátů navíc preferují 

i možnost předčasných voleb. 



S tím, aby prezident republiky jmenoval Andreje Babiše premiérem 

i v případě, že by premiér neobstál hlasování o důvěře souhlasí jen dvě 

pětiny obyvatel České republiky (38 %), kteří zaznamenali dění 

posledních dnů. Převažuje tak část, která by s takovým krokem 

nesouhlasila (59 %). 

Ve společnosti je pak patrný významný trend v názorovém postoji 

projevující se v rámci kategorií věku a vzdělání. Míra souhlasu 

s případným krokem prezidenta narůstá s věkem a klesá se vzděláním. 

Významný podíl na utváření názorů má preference volené strany. 

Příznivci ANO spolu s příznivci KSČM a SPD vyjádřili častěji souhlas 

s takovýmto postupem, tak podporovatelé ostatních stran jsou výrazně 

proti. Mimo tento rámec stojí voličská základna ČSSD, mezi níž 

nalezneme sympatizanty s oběma tábory. 

Postoj k vyjádření prezidenta o znovujmenování Andreje Babiše
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Základní soubor: Reprezentativní populace, lidé v České republice starší 18 let. Náhodný výběr. Z reprezentativního vzorku 1000 respondentů 

zaznamenalo rozhovor nebo dění kolem něj 880 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 20-22. 11. 2018 prostřednictvím technologie CATI.

Otázka: Prezident Miloš Zeman prohlásil, že i v případě vyslovení nedůvěry vládě by znovu jmenoval Andreje Babiše premiérem. S tímto 

krokem…

38%

59%

3%

souhlasíte

nesouhlasíte

neví/bez odpovědi



Spokojenost s postojem jednotlivých stran a hnutí k celé kauze
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Základní soubor: Reprezentativní populace, lidé v České republice starší 18 let. Náhodný výběr. Počet respondentů u jednotlivých stran je různý. 

Dotazování probíhalo ve dnech 20-22. 11. 2018 prostřednictvím technologie CATI.

Otázka: Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jakou stranu byste nejpravděpodobněji volil(a)? 

Otázka: A jste spokojen/a s tím, jak se k celé kauze okolo zveřejněného rozhovoru s Andrejem Babišem mladším staví (název strany)?

V souvislosti s aktuálním děním nás také zajímalo, jak jsou voliči 

jednotlivých stran a hnutí spokojeni s tím, jak se jejich preferovaná 

strana k celé situaci staví. Mezi nejspokojenější voliče lze řadit voliče 

KDU-ČSL, ale i ANO nebo Pirátů. Na opačném konci spektra jsou 

především podporovatelé SPD a ČSSD. Zejména u posledně 

jmenované je vidět, že poměr jednotlivých skupin voličů je poměrně 

vyrovnaný a voliči se v této otázce neshodnou. 
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Pohlaví

Muž 48,7 %

Žena 51,3 %

Věk

18-29 let 16,4 %

30-44 let 28,8 %

45-59 let 23,6 %

60 a více let 31,2 %

Struktura váženého datového souboru
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Vzdělání

Základní škola a SŠ bez maturity 46,5 %

Střední škola s maturitou 34,9 %

Vysoká / vyšší odborná škola 18,6 %

Velikost místa bydliště

Méně než 1.000 17,1 %

1.000-5.000 21,8 %

5.000-20.000 18,3 %

20.000-90.000 17,3 %

Více než 90.000 13,3 %

Hlavní město Praha 12,2 %

Kraj

Hlavní město Praha 12,2 %

Středočeský kraj 12,3 %

Karlovarský kraj 2,8 %

Plzeňský kraj 5,5 %

Jihočeský kraj 6,0 %

Ústecký kraj 7,8 %

Pardubický kraj 4,9 %

Liberecký kraj 4,2 %

Královéhradecký kraj 5,2 %

Jihomoravský kraj 11,2 %

Moravskoslezský kraj 11,5 %

Kraj Vysočina 4,8 %

Zlínský kraj 5,6 %

Olomoucký kraj 6,0 %



KANTAR CZ s.r.o.

Klimentská 1207/10

110 00 Praha 1

Česká republika

t +420 272 177 111

e czinfo@kantar.com


