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Velikost vzorku N = 676 respondentů ve věku 18 a více let 

Termín dotazování 12. 5. 2017 – 13. 5. 2017 

Metoda sběru dat 
Telefonické dotazování vyškolenými tazateli (CATI) N = 305 
Osobní sběr vyškolenými tazateli (CAPI) N = 371 

Výběr 
CATI – náhodný výběr pevných a mobilních linek s kontrolou sociodemografických kvót respondentů 
CAPI – kvótní výběr 

Reprezentativita 

výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle: 

• základních sociodemografií (kraj, věk, pohlaví, vzdělání, velikosti obce) 

• minulé volené strany a volby v 2. kole prezidentských voleb 2013, věku × vzdělání (dovážení dat)  

Realizátor a zadavatel výzkum realizovala společnost MEDIAN s.r.o. (člen 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 



Postoje k současné vládní krizi 

a k jednání jejích aktérů 
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Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím

Důvěra A. Babišovi, že obvinění ohledně příjmů a dluhopisů jsou nesmyslná 

Postoje ke kauze příjmů a využívání korunových dluhopisů Andrejem Babišem se od začátku kauzy významně nezměnily – 38 % důvěřuje Babišovi, 
že podezření v těchto kauzách jsou zcela neopodstatněná, stejně jako na začátku krize. Stabilita veřejného mínění zde zřejmě vychází z faktu, že ve 
zdrojové kauze vládní krize se neobjevily zásadní nové informace. Dynamika postojů v otázce vládní krize, kterou ukazují další otázky, je tak zřejmě 
způsobena novými událostmi, které rezonovaly od 4. května – nahrávky vicepremiéra Babiše s novinářem MF DNES a postup prezidenta Miloše 
Zemana. Andreji Babišovi v otázce vysvětlení příjmů a dluhopisů důvěřuje okolo 70 % voličů ANO z roku 2013, polovina voličů levice a jen okolo 
pětiny voličů dalších stran. 

Zeptám se vás na několik otázek k vládní krizi, která začala 2. května kvůli sporu v kauze příjmů Andreje Babiše a údajného obcházení platby daní přes tzv. korunové 
dluhopisy.  
OT01. Ministr Andrej Babiš říká, že veškerá obvinění vůči němu jsou nesmyslná. Věříte Andreji Babišovi? 

N 14. 5. 2017 = 676; N 4. 5. 2017 = 821 (STEM/MARK pro ČT) 
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Je hlavním viníkem krize vlády A. Babiš, B. Sobotka nebo oba stejně? 

Oproti začátku vládní krize, kdy probíhal výzkum MEDIAN pro ČRo, si přibližně o 8 % respondentů více si myslí, že hlavním viníkem je vicepremiér a 
šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Vina připisovaná hlavním lídrům je tak dnes vyrovnaná, zatímco na začátku krize kritika více směřovala na Bohuslava 
Sobotku. Babišovi častěji vinu připisují vzdělanější, mladší lidé a lidé z větších měst. Sobotkovi naopak středně vzdělaní a starší lidé. Otázka je 
svázána s vnímáním prezidenta Zemana – i mezi jeho voliči z roku 2013 však připisuje vinu primárně Sobotkovi „jen“ 35 % respondentů. Třetina 
voličů ANO z roku 2013 vidí hlavní vinu na straně svého lídra či obou politiků vyrovnaně. U voličů ČSSD z roku 2013 je pohled ještě mírně kritičtější 
(ačkoli zde byl více kritický už před kauzou). Nelze tak vyloučit, že se kauza promítne do volební podpory jedné či obou stran.  

OT02. Kdo z předsedů dvou hlavních stran je podle Vás hlavním viníkem vládní krize? 

N 14. 5. 2017 = 676; N 4. 5. 2017 = 1 006 (MEDIAN pro Český rozhlas) 
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Oba dva stejnou měrou Bohuslav Sobotka Andrej Babiš Nevím
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Dovládnout vláda Bohuslava Sobotky v současném složení Dovládnout současná koalice bez Andreje Babiše

Dovládnout současná koalice bez Bohuslava Sobotky Dovládnout současná koalice bez Andreje Babiše i Bohuslava Sobotky

Se vytvořit nová koalice Se vytvořit úřednická vláda

Se konat předčasné volby Nevím

Jak by se měla situace kolem vlády dále vyvíjet 

Od začátku krize se nic nezměnilo na tom, že přes 70 % respondentů si přeje pokračování současné vlády ve stávající či obměněné podobě. V 
souladu posunem v předchozí otázce i v postojích k řešení vládní krize nastal 7% posun k alternativě pokračování vlády bez Andreje Babiše. 
Výměnu jen na postu Andreje Babiše si často přejí vysokoškoláci (30 %) .Variantu bez Sobotky nejvíce prosazují zklamaní voliči ČSSD z roku 2013. 
Voliči Miloše Zemana z roku 2013 stejně často preferují variantu bez Babiše, bez Sobotky a bez obou (po 15 %). Předčasné volby nejčastěji chtějí 
mladí lidé a voliči opozice, ale i mezi nimi se jedná o zhruba 20 %.   

OT06. Co by podle Vás teď mělo následovat? Měla by …  

N 14. 5. 2017 = 676; N 4. 5. 2017 = 1 006 (MEDIAN pro Český rozhlas) 

Měla by…  
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Hodnocení jednání Andreje Babiše, které bylo zachyceno na nahrávkách 

Jednání Andreje Babiše zachycené na nahrávkách vadí zhruba polovině respondentů (49 %). Jen menšině respondentů, kteří nahrávky slyšeli a 
důvěřují jejich autenticitě vicepremiérovo jednání nevadí (21 %). Velká část lidí ovšem nahrávkám nevěří či je neslyšela (25 %) nebo nemá názor. 
Jednání Andreje Babiše vadí zejména mladším a vysokoškolsky vzdělaným respondentům (cca 60 %). Mezi voliči ANO z roku 2013 vadí 30 % 
respondentů a relativně méně vadí také voličům KSČM a lidem nad 60 let. Lze tak očekávat, že kauza s nahrávkami může poškodit hnutí ANO u 
vzdělanějších liberálních městských voličů, ale nikoli u starších konzervativnějších voličů, mezi nimiž v posledních dvou letech posílilo podporu. 

OT04. V posledních týdnech se objevily nahrávky rozhovorů Andreje Babiše, v nichž s novinářem z MF DNES diskutuje zveřejnění kauz proti svým oponentům a 
policejní spisy. Podle Babiše jde o provokace.  
Nakolik vám vadí či nevadí jednání Andreje Babiše zachycené nahrávkami? 

N = 676 
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Hodnocení prezidenta Zemana 

v době vládní krize  
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Hodnocení jednání prezidenta Zemana v rámci vládní krize 

Celkem 61 % respondentů vnímá angažmá prezidenta Zemana ve vládní krizi kriticky. Více kritičtí jsou mladší lidé, vysokoškoláci a lidé z větších 
měst. Ale negativní hodnocení dosahují 50 % ve všech demografických skupinách obyvatel. Negativně hodnotí působení Miloše Zemana v krizi 
okolo 45 % jeho voličů z roku 2013 a také mezi 40–50 % voličů vládních ČSSD a ANO.  

OT05. Jak hodnotíte jednání prezidenta Miloše Zemana v rámci vládní krize? 

N = 676 
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Jak by měl přistoupit prezident k navrženému odvolání A. Babiše 

Mezi voliči ANO z roku si zhruba 40 % přeje, aby prezident Andreje Babiše vůbec neodvolával, 40 % by vyčkalo na Ústavní soud a 20 % se kloní k 
okamžitému odvolání. Těchto 20 % mohou být voliči, kteří od roku 2013 od hnutí odešli i ti, jejichž vztah oslabil s vládní krizí. Voliči Miloše Zemana 
z roku 2013 si ve 30 % přejí okamžité odvolání, ve 40 % by počkali na ÚS a zhruba 25 % by Andrej Babiše vůbec neodvolávalo. Podobné rozvrstvení 
postojů mají voliči ČSSD roku 2013, voliči dalších stran jsou kritičtější.  

0T06. Jak by se měl podle Vás zachovat prezident Miloš Zeman k navrženému odvolání Andreje Babiše? 

N = 676 
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Nevím, nemám názor

Měl by…  



Udělení milosti Jiřímu Kajínkovi 
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Souhlas s rozhodnutím prezidenta udělit milost Jiřímu Kajínkovi 

S milostí pro Jiřího Kajínka souhlasí určitě či spíše těsně nadpoloviční většina respondentů (54 %). Častěji souhlasí muži (59 %), lidé nad 60 let 
(62 %). Nejvíce určujícím faktorem je však vzdělání – s milostí souhlasí okolo 65 % lidí bez maturity a jen 30 % vysokoškolsky vzdělaných. Méně 
často vyjadřují souhlas také lidé z větších měst. S milostí souhlasí 67 % voličů Zemana z roku 2013 – lze tak předpokládat, že část souhlasu je dána 
důvěrou v prezidenta. S předchozími kontroverzními kroky prezidenta většinou souhlasilo 70–90 % jeho voličů z minulých voleb. Milost pro Jiřího 
Kajínka tedy oproti nim není ani mezi voliči Miloše Zemana vnímána jednoznačně – zcela s ní souhlasí jen 39 % z nich. 

Miloš Zeman oznámil, že udělí milost Jiřímu Kajínkovi. Kajínek je od roku 1998 odsouzen za dvojnásobnou vraždu. Proti svému odsouzení podal řadu stížností, které 
soudy různých instancí odmítly.  
OT07. Souhlasíte či nesouhlasíte s rozhodnutím Miloše Zemana udělit milost Jiřímu Kajínkovi? 
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Hlavní motivace prezidenta k omilostnění Jiřího Kajínka 

To, že hlavní motivací prezidenta bylo přesvědčení o Kajínkově nevinně či dostatečnosti vykonaného trestu, si myslí menšina lidí. To, že hlavním 
cílem prezidenta bylo zvednutí popularity, si totiž myslí i přibližně třetina lidí, která s milostí pro Jiřího Kajínka souhlasí. V „upřímné“ motivace 
prezidenta důvěřují skupiny, které mu častěji důvěřují – lidé nad 60 let, z menších města a s nižším vzděláním. I mezi nimi je to však okolo 50–60 %. 
V to, že prezidentovou motivací bylo přesvědčení o nevině či dostatečnosti trestu věří jen 51 % jeho voličů z roku 2013. Celkem 56 % respondentů 
si myslí, že hlavní motivace prezidenta byly pragmatické – odlákání pozornosti od krize, zvednutí popularity popř. oba tyto důvody. 

OT08. Co jsou podle vás hlavní motivace prezidenta Zemana pro udělení milosti Jiřímu Kajínkovi? (možno vybrat více možností) 

N = 676 
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STRUKTURA VZORKU 
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Struktura vzorku – Sociodemografie I 

% 

 Pohlaví   

 Muž 49  

 Žena 51 

 Věková skupina   

18 – 29 let 18 

30 – 39 let 19 

40 – 49 let 18 

50 – 59 let 15 

60 – 69 let 16 

70 let a více 14 

 Dosažené vzdělání   

Základní / Vyučen/ Střední škola bez maturity 49 

Středoškolské s maturitou 34 

Vysokoškolské 17 
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Struktura vzorku – Sociodemografie II 

% 

 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 
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Informace o realizátorovi výzkumu 

 
 
Daniel Prokop 
608 333 902 
daniel.prokop@median.cz 
 
MEDIAN 
Národních hrdinů 73 
Praha 9, 190 12 
www.median.cz 
Tel: + 420 225 301 111 

Kontakt 

  
MEDIAN, s.r.o je nezávislá 
soukromá společnost pro 
výzkum trhu, médií a veřejného 
mínění & vývoj analytického a 
marketingového software. 
Společnost působí na trhu od 
roku 1993 a realizuje všechny 
typy kvalitativních i 
kvantitativních výzkumů trhu a 
veřejného mínění, včetně 
oficiálních mediálních měření a 
MML-TGI. 

O nás 

 
 
MEDIAN je členem odborných 
sdružení: 
 
SIMAR  
ESOMAR  
TGI Network  
American Marketing Association. 

Garance 
kvality 
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