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

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

Základní soubor Oprávnění voliči v České republice starší 18 let 

Počet respondentů N = 3 000

Termín dotazování 4. 4. – 25. 4. 2019

Způsob sběru dat Telefonické dotazování (CATI) s využitím náhodného generování telefonních čísel

Kontrola sběru dat Telefonický sběr dat podléhal kontinuálnímu monitoringu supervizorů v reálném čase

Vážení

Finální datový soubor byl převážen podle základních sociodemografických ukazatelů (pohlaví, věk, kraj, velikost místa bydliště a vzdělání). Oporou při 

stanovení kvót byla aktuální data Českého statistického úřadu. V rámci převážení dat bylo také zohledněno minulé volební chování respondentů, 

konkrétně účast či preferovaná strana v parlamentních volbách v roce 2017.

Statistická chyba
Statistická chyba zisku volebního potenciálu uvedených stran se pohybuje v rozmezí od ± 0,7 p.b. u strany s nejnižším zobrazovaným potenciálem 

až po ± 2,0 p.b. u strany s nejvyšším potenciálem

Chápání výstupů
Výsledky výzkumu je třeba vždy vztahovat k termínu sběru dat a chápat je jako aktuální volební potenciál ve volbách do Evropského parlamentu. 

Nejedná se tedy v žádném případě o prognózu výsledků voleb.



Struktura vzorku
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Pohlaví

Muž 48,7 %

Žena 51,3 %

Věková skupina

18 – 29 let 16,0 %

30 – 44 let 28,6 %

45 – 59  let 23,8 %

60 let a více 31,6 %

Dosažené vzdělání

Základní škola a SŠ bez maturity 44,5 %

Střední škola s maturitou 35,5 %

Vysoká / vyšší odborná škola 20,0 %

Velikost místa bydliště

Méně než 1.000 17,0 %

1.000-5.000 21,9 %

5.000-20.000 18,3 %

20.000-90.000 17,2 %

Více než 90.000 13,3 %

Hlavní město Praha 12,3 %

Kraj

Hlavní město Praha 12,3 %

Středočeský kraj 12,5 %

Karlovarský kraj 2,8 %

Plzeňský kraj 5,5 %

Jihočeský kraj 6,0 %

Ústecký kraj 7,7 %

Pardubický kraj 4,9 %

Liberecký kraj 4,2 %

Královéhradecký kraj 5,2 %

Jihomoravský kraj 11,2 %

Moravskoslezský kraj 11,4 %

Kraj Vysočina 4,8 %

Zlínský kraj 5,5 %

Olomoucký kraj 6,0 %



Aktuální VOLEBNÍ POTENCIÁL ukazuje, kolik procent hlasů by strana mohla v současnosti hypoteticky získat ve volbách do Evropského 

parlamentu, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří její volbu reálně zvažují a nevylučují účast u voleb.

Do volebního potenciálu STRANY A vstupují pouze respondenti, kteří:

• nevylučují účast u voleb A ZÁROVEŇ:

• uvedou spontánně danou politickou Stranu A jako hlavní preferovanou, NEBO

• uvedou spontánně jinou politickou stranu jako hlavní preferovanou, ale řeknou, že si v případě své účasti nejsou zcela jisti jejím výběrem 

a mezi dalšími VÁŽNĚ zvažovanými uvedou 

STRANU A, NEBO

• neuvedou spontánně žádnou politickou stranu jako hlavní preferovanou a mezi VÁŽNĚ zvažovanými uvedou STRANU A.

Suma volebních potenciálů není 100 %:  Člověk, který vážně zvažuje volbu STRANY A a STRANY B je potenciálním voličem obou z nich. 

Ukazatel aktuálního volebního potenciálu je nutno chápat pro každou stranu odděleně.

Definice volebního potenciálu
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Volební potenciál



30,0 %

23,5 %

19,5 %
18,5 %

11,0 %
9,5 % 9,5 %

7,0 %

Volební potenciál (1)

Výsledek je zaokrouhlen na půl procenta. Zobrazeny jsou pouze strany s potenciálem nad 5 %, zbylé strany jsou uvedeny v seznamu na následující stránce.

Suma volebních potenciálů není 100 % (člověk rozhodující se mezi volbou např. dvou stran je potenciální volič obou z nich). Volební potenciál je nutno chápat pro každou stranu 

odděleně. Plné znění politických subjektů je v příloze této zprávy.
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Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do výpočtu volebního potenciálu. Tedy zcela nevylučují účast u voleb a vybrali některý politický subjekt. 

Náhodným výběrem byl získán reprezentativní vzorek 3 000 rozhovorů, z nichž do výpočtu volebního potenciálu vstupuje 2 107 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 4. 4. až 25. 4. 2019 

prostřednictvím technologie CATI. Statistická chyba zisku volebního potenciálu uvedených stran se pohybuje v rozmezí od ± 0.7 p.b. u strany s nejnižším zobrazovaným potenciálem až po ± 2.0 p.b. 

u strany s nejvyšším potenciálem. Definice volebního potenciálu je popsána na straně 3.

ANO Piráti ODS Koalice 

STAN, 

regionální 

partneři 

a TOP09

ČSSD SPD KDU-ČSL KSČM

Nejvyšší volební potenciál pro volby do Evropského parlamentu má hnutí ANO, které by při vytěžení aktuálního 

potenciálu (potenciál v době sběru dat), mohlo dosáhnout až na 30 %. Vytěžení potenciálu je situace, kdy se k volbě 

daného subjektu přikloní všichni voliči, kteří o něm aktuálně uvažují. Na druhém místě se umístili Piráti následovaní 

ODS. Čtvrté místo s podobně vysokým potenciálem jako ODS zaujímá koalice STAN, regionálních partnerů a TOP09.

Hnutí ANO, KSČM a ČSSD mají vyšší podporu mezi lidmi staršími 60 let a lidmi s nižším vzděláním. Piráti, ODS 

a koalice STAN, regionální partneři a TOP09 dosahuje vyššího potenciálu mezi mladšími lidmi do 44 let a mezi lidmi s 

vyšším vzděláním (maturita, nebo vysokoškolské vzdělání). 

Asi 3/5 potenciálních voličů uvažuje o jedné až dvou stranách. Nejméně politických subjektů přitom ve své potenciální 

volbě zvažuje elektorát ANO a KSČM, necelá polovina jejich voličů neuvažuje o žádné další straně. Mezi 

podporovateli SPD jsou to asi 2/5, kteří o jiné straně neuvažují. U ostatních stran činí tento podíl zhruba 1/5. 

Analýza dále ukazuje dvě skupiny voličů. První skupinu tvoří voliči s největší překryvem mezi Piráty, ODS, koalicí 

STAN+TOP09 a KDU-ČSL. Druhou skupinu tvoří voliči s překryvem mezi ANO, ČSSD a KSČM. Výsledný zisk bude 

tedy ovlivněn tím, k jaké straně se nakonec potenciální voliči přikloní, a také na volební účasti.

Je přirozené, že část voličů se rozhoduje obdobně jako ve volbách do Poslanecké sněmovny a volí tedy stejnou 

stranu nebo hnutí. Jedná se tak o tvrdé jádro dané strany. Srovnáme-li potenciál do evropských voleb s volbou 

do Poslanecké sněmovny v roce 2017 zjistíme, že největší překryv voličské základny mají hnutí ANO, KSČM 

a SPD, kde toto jádro tvoří asi 60-70 % voličů dané strany. U zbylých stran se velikost jádro pohybuje kolem 40-50 %. 



Pořadí Kandidující strany, hnutí, koalice Volební potenciál

9. PRO Zdraví a Sport 4,5 %

10. Moravané 3,0 %

11.-24.

Agrární demokratická strana

Strany s aktuálním 

volebním 

potenciálem nižším 

než 3 %

(seřazeno 

abecedně)

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Alternativa pro Českou republiku 2017

ANO, vytrollíme europarlament

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Česká Suverenita

Demokratická strana zelených

Evropa společně

HLAS

JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost

Klub angažovaných nestraníků (KAN)

Koalice Dělnická strana sociální spravedlnosti a NÁRODNÍ FRONTA

Koalice Patrioti České republiky a Česká strana národně sociální

Volební potenciál (2)

Zobrazeny jsou strany, které získaly méně než 5 % potenciálu. Výsledek je zaokrouhlen na půl procenta. Subjekty s volebním potenciálem pod 3 % jsou seřazeny abecedně. 

Suma volebních potenciálů není 100 % (člověk rozhodující se mezi volbou např. dvou stran je potenciální volič obou z nich). Volební potenciál je nutno chápat pro každou stranu 

odděleně. Plné znění politických subjektů je v příloze této zprávy.
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Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do výpočtu volebního potenciálu. Tedy zcela nevylučují účast u voleb a vybrali některý politický subjekt. 

Náhodným výběrem byl získán reprezentativní vzorek 3 000 rozhovorů, z nichž do výpočtu volebního potenciálu vstupuje 2107 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 4. 4. až 25. 4. 2019

prostřednictvím technologie CATI. Statistická chyba zisku volebního potenciálu uvedených stran se pohybuje v rozmezí od ± 0.7 p.b. u strany s nejnižším zobrazovaným potenciálem až po ± 2.0 p.b. 

u strany s nejvyšším potenciálem. Definice volebního potenciálu je popsána na straně 3.

Pořadí Kandidující strany, hnutí, koalice Volební potenciál

25.-40.

Koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie

Strany s aktuálním 

volebním 

potenciálem nižším 

než 3 %

(seřazeno 

abecedně)

Koalice Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ

Koalice Svobodní, Liberland a Radostné Česko

KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

Moravská a Slezská pirátská strana

Moravské zemské hnutí

Národní socialisté

NE-VOLIM.CZ

Pravý blok – Cibulka

Pro Česko

PRVNÍ REPUBLIKA

Republikáni Miroslava Sládka (SPR-RSČ)

Romská demokratická strana

Strana nezávislosti České republiky

TVŮJ KANDIDÁT

Vědci pro Českou republiku



Pokud by se konaly volby do Evropského parlamentu v době sběru dat, pak 32 % z dotázaných 

deklarovalo, že by se jich určitě zúčastnilo a dalších 20 % by se jich spíše zúčastnilo. V součtu tak 

o účasti uvažuje asi polovina obyvatel České republiky. Nejedná se však o odhad případné volební 

účasti, ale o deklaraci respondentů vztaženou k současnosti. Ze zkušenosti víme, že reálná 

volební účast bývá mnohem nižší než deklarovaná. To platí zejména u voleb s obecně nižší 

očekávanou účastí, jako jsou volby do Evropského parlamentu. To podporuje i fakt, že posledních 

voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 se v České republice zúčastnilo 18,2 % oprávněných 

voličů. 

Analýza vybraných sociodemografických skupin ukazuje, že vyšší ochotu účastnit se voleb 

nalezneme mezi muži a lidmi s vyšším vzděláním, tedy s maturitou nebo s vysokoškolským 

vzděláním, přičemž platí, že ochota účastnit se voleb se vzděláním narůstá. Tyto trendy platí 

i u voleb do Poslanecké sněmovny. 

Dále je patrné, že nepatrně vyšší ochotu účastnit se voleb do Evropského parlamentu nalezneme 

mezi nejmladší věkovou skupinou (lidé do 30 let) a také v Praze. Naopak v nejmenších obcích 

do 1 000 obyvatel je ochota zúčastnit se voleb nejnižší. 

32 %

20 %
17 %

30 %

1 %

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neví/bez odpovědi

Ochota jít k volbám
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Otázka: Zúčastnil/a byste se Vy osobně voleb do Evropského parlamentu, kdyby se konaly v příštím týdnu?

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 3000 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 4. 4. až 25. 4. 2019 prostřednictvím technologie 

CATI.



O deklarované volbě strany nebo hnutí bylo v době sběru dat zcela přesvědčeno 54 % 

z dotázaných. Dalších 34 % bylo takřka přesvědčeno. Asi desetina pak nebyla o volbě deklarované 

strany přesvědčena a je tak pravděpodobné, že by své rozhodnutí ještě mohla změnit. 

Vyšší pevnost přesvědčení o volbě deklarované strany nalezneme mezi nejstarší věkovou skupinou, 

tedy mezi občany nad 60 let, a mezi lidmi s nižším vzděláním (základní škola, nebo střední škola 

bez maturity). Nejnižší pevnost přesvědčení naproti tomu nalezneme mezi nejmladšími a mezi 

občany s vyšším vzděláním (maturita, nebo vysokoškolské vzdělání). Zejména u věkových skupin 

pak platí jasný trend, kdy s vyšším věkem narůstá i  pevnost přesvědčení o volbě strany. 

Z hlediska příznivců kandidujících stran a hnutí nalezneme vyšší pevnost přesvědčení o volbě 

vybrané strany mezi příznivci ANO a KSČM. 

Pevnost přesvědčení
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Otázka: Nakolik jste rozhodnut/a, že byste v případě své účasti ve volbách do Evropského parlamentu volil/a právě tuto stranu? 

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří spontánně vybrali některý politický subjekt. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní vzorek 3000 rozhovorů, z nichž politický 

subjekt vybralo 1202 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 4. 4. až 25. 4. 2019 prostřednictvím technologie CATI.

54 %
34 %

11 %
1 %

zcela rozhodnutý/á – jinou stranu by teď nevolil/a

takřka rozhodnutý/á – ale zvažoval/a by i jiné strany / stranu

není rozhodnutý/á - uvedená strana je jen jedna ze zvažovaných

nemá hlavní preferovanou starnu / neví
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Příloha



Plné znění politických subjektů kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu 2019 (1)

Seřazeno abecedně
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Zkrácený název Registrovaný název

Agrární demokratická strana Agrární demokratická strana

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Alternativa pro Českou republiku 2017 Alternativa pro Českou republiku 2017

ANO 2011 ANO 2011

ANO, vytrollíme europarlament ANO, vytrollíme europarlament

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Česká Suverenita Česká Suverenita

ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) Česká strana sociálně demokratická

Demokratická strana zelených Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Evropa společně Evropa společně

HLAS HLAS

JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost

KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová) Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Klub angažovaných nestraníků (KAN) Klub angažovaných nestraníků

Koalice Dělnická strana sociální spravedlnosti a NÁRODNÍ FRONTA Koalice Dělnická strana sociální spravedlnosti a NÁRODNÍ FRONTA

koalice Patrioti České republiky a Česká strana národně sociální PATRIOTI PRO NEUTRALITU - koalice Patrioti České republiky a Česká strana národně sociální

Koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie Koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO

Koalice STAROSTOVÉ (STAN) a TOP 09 Koalice STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09

Koalice Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ Koalice Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ

Koalice Svobodní, Liberland a Radostné Česko Koalice Svobodní, Liberland a Radostné Česko - ODEJDEME BEZ PLACENÍ

KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) Komunistická strana Čech a Moravy

Moravané Moravané

Moravská a Slezská pirátská strana Moravská a Slezská pirátská strana

Moravské zemské hnutí Moravské zemské hnutí

Národní socialisté Národní socialisté



Plné znění politických subjektů kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu 2019 (2)

Seřazeno abecedně
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Zkrácený název Registrovaný název

NE-VOLIM.CZ NE-VOLIM.CZ

ODS (Občanská demokratická strana) Občanská demokratická strana

Piráti (Česká pirátská strana) Česká pirátská strana

Pravý blok - Cibulka

Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků 

PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, 

SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii 

WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a 

hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH 

NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč 

bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, 

podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) 

komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM 

HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, 

kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI 

MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT 

SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám 

naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom 

MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného 

občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a 

OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: 

Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha 7

Pro Česko Pro Česko

PRO Zdraví a Sport PRO Zdraví a Sport

PRVNÍ REPUBLIKA PRVNÍ REPUBLIKA

Republikáni Miroslava Sládka  (SPR-RSČ) Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

Romská demokratická strana Romská demokratická strana

Strana nezávislosti České republiky Strana nezávislosti České republiky

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

TVŮJ KANDIDÁT TVŮJ KANDIDÁT

Vědci pro Českou republiku Vědci pro Českou republiku



KANTAR CZ s.r.o.

Klimentská 10

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel: (420) 272 177 111


