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O průzkumu
Předkládáme vám předvolební průzkum názorů čtenářů prestižního internetového
bulletinu FS Final Word, jenž navazuje na obdobné dotazování před volbami v květnu
2010. S ohledem na malé změny v jeho čtenářské komunitě tak přinášíme i některá
zajímavá srovnání, např. v názorech na přínos politických stran pro českou ekonomiku či
na politickou podporu podnikatelů jednotlivým stranám. FS Final Word vydává
v angličtině a češtině každý pracovní den kromě pátku společnost Fleet Sheet
(E.S.Best s.r.o.).
Průzkum se od jiných liší zejména specifickým profesním složením vzorku a není možné
jej zaměňovat s postoji celé české populace. Vrcholový a střední management spolu
s podnikateli a nezávislými konzultanty představují 73,5 % respondentů. Jsou mezi nimi
nadprůměrně zastoupeni např. zástupci finančního sektoru či médií a komunikačních
služeb. Většina respondentů disponuje středními a vyššími rozhodovacími pravomocemi
s významným vlivem na utváření názoru ve svém okolí. Z hlediska věkového rozložení
převažovali respondenti starší 35 let (80,2 %).
Dotazování proběhlo v období od 19. září do 4. října 2013 prostřednictvím
elektronického dotazovacího systému agentury Donath Business & Media na platformě
SurveyMonkey. Výzvu k účasti v průzkumu obdrželo e-mailem 6 342 registrovaných
čtenářů bulletinu Final Word. Výzvy zveřejnil také vydavatel Erik Best na sociálních
sítích Twitter a Facebook a v bulletinu Final Word. Průzkumu se zúčastnilo celkem
1 442 respondentů, z toho 1 154 oslovených e-mailem (18 % obeslaných) a dalších
288 respondentů, kteří sledují vydavatele Erika Besta na sociálních sítích. Dotazování
probíhalo podle výběru respondenta v angličtině nebo češtině.
Výsledky prezentujeme formou grafů znázorňujících četnost vyjádřených postojů
k nabídnutým tvrzením. Grafy doplňujeme krátkým popisem hlavních zjištění, případně
souvislostmi, které považujeme za zajímavé. Detailní informace o struktuře vzorku
průzkumu najdete na konci této zprávy.
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Hlavní zjištění
Cílová skupina průzkumu je jako celek zřetelně pravicová, na levicových subjektech
(prezidenta nevyjímaje) neshledává téměř nic pozitivního. ODS ztratila od roku 2010
v hodnocení pravice svou klíčovou pozici, kterou podle výsledků průzkumu zaujala TOP
09 a dílem i ANO 2011.
Vznikne nestabilní levicová vláda, která nezlepší podmínky podnikání
Podnikatelé a manažeři, kteří se zapojili do průzkumu, očekávají volební výsledky
v rozporu se svými preferencemi. Podle 89,5 % z nich zvítězí levice buď s velkým
náskokem, nebo těsně. Zlepšení podmínek pro podnikání v ČR od příští vlády neočekává
77,2 % respondentů. Ke stabilitě budoucí vlády se podnikatelé a manažeři staví spíše
pesimisticky: 59,9 % respondentů si myslí, že vláda nevydrží celé funkční období.
ODS přišla o prvenství. U podnikatelů zvítězila TOP 09
Jestliže by v říjnových předčasných volbách hlasovali pouze podnikatelé a manažeři, pak
by podle respondentů zvítězila TOP 09 (55,3 %) následovaná ANO 2011 (20,1 %)
a ODS (18,0 %). ODS přišla o své prvenství. V roce 2010 respondenti očekávali, že by
pro ni hlasovalo 61,5 % podnikatelů a manažerů a pro TOP 09 pak 35,2 %.
Zeman škodí
Naprostá většina podnikatelů a manažerů vnímá roli prezidenta Miloše Zemana a jeho
vliv na českou politiku velmi kriticky. Přímo negativně ji hodnotí 57,8 % respondentů
a spíše negativně 21,2 %.
Skutečnou pravicí jsou Svobodní. SPOZ má blízko ke KSČM
Za jedinou skutečně pravicovou stranou považují podnikatelé a manažeři Svobodné.
ODS a TOP 09 jsou častěji hodnoceny jako pravý střed. SPOZ je vnímána jako blízká
KSČM.
ANO 2011 v kampani boduje
Nejúčinnější kampaň má podle respondentů ANO 2011 (41,9 %), kterou s velkým
rozdílem následují SPOZ (15,7 %) a ČSSD (11,3 %).
TOP 09 pro české hospodářství
Podle názoru respondentů reaguje svým programem na potřeby českého hospodářství
nejlépe TOP 09 (29,7 %), ANO 2011 (15,6 %), Svobodní (11,3 %) a ODS (11,1 %).
Priority pro novou vládu
Tři hlavní priority příští vlády by podle respondentů měly být v oblasti potírání korupce
(54,0 %), hospodářské politiky (49,0 %) a veřejných financí (43,2 %).
Nejasné hvězdy premiérského nebe
Podnikatelé nevidí žádnou jasnou politickou hvězdu mezi kandidáty na funkci premiéra.
Mezi nejvíce preferované předsedkyně a předsedy vlády patří Miroslava Němcová (9,4
%), Miroslav Kalousek (9,2 %), Bohuslav Sobotka (7,2 %), Karel Schwarzenberg (6,9 %),
Andrej Babiš (5,3 %) a Petr Mach (4,8 %). S výjimkou Sobotky by se však nikdo z nich
nemohl stát předsedou očekávané levicové vlády.
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TOP 09 uhájila prvenství jako nejlepší strana pro
české hospodářství
Otázka 1: Která z uvedených stran a uskupení svým programem nejlépe
reaguje na současné potřeby české ekonomiky?

Podle názoru respondentů reaguje svým programem na potřeby českého hospodářství
nejlépe TOP 09 (29,7 %), ANO 2011 (15,6 %), Svobodní (11,3 %) a ODS (11,1 %).
Nové politické strany ANO 2011 a Svobodní odsunuly ODS až na čtvrté místo. Oproti
roku 2010 jsou výsledky TOP 09 a ODS poloviční, o několik procent se zlepšilo
hodnocení ČSSD a KDU-ČSL. V této otázce se projevil potenciál Svobodných, který se
však nepromítá do očekávání volebních výsledků.
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Skutečnou pravicí jsou Svobodní.
SPOZ má blízko ke KSČM
Otázka 2: Jak vnímáte politické směřování následujících stran a uskupení?

Oproti roku 2010 jsme do dotazníku vložili i otázku na pravo-levé hodnocení politických
stran a hnutí. Je zjevné, že většina respondentů patří mezi zastánce pravicových hodnot,
protože vidí českou politickou scénu posunutou více doleva, než jak se většinou vnímají
strany samotné. Za jedinou skutečně pravicovou stranou tak respondenti považují
Svobodné. ODS a TOP 09 jsou častěji hodnoceny jako pravý střed. Podobně posunuté je
i hodnocení ANO 2011, kterou její lídr definuje jako středopravou stranu. SPOZ má
blízko ke KSČM. Je zajímavé, že čeští respondenti hodnotí ČSSD častěji jako levicovou
stranu než jako levý střed. V tom se liší od cizinců, kteří se průzkumu rovněž zúčastnili.
Zatímco pro zahraniční manažery je ČSSD – nejspíše pod vlivem vnímání evropských
socialistů – spíše levý střed, její levicová rétorika ji u českých respondentů posouvá ještě
více doleva.
U nových stran a hnutí je patrné velké procento respondentů, kteří na otázku
o politickém směřování nedokážou odpovědět. Nejvýraznější je to u Úsvitu přímé
demokracie (61,9 %) a Hlavu vzhůru! (53,2 %).
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ANO 2011 v kampani boduje

Otázka 3: Když se zamyslíte nad tím, koho chtějí jednotlivé strany
a uskupení oslovit, kterou předvolební kampaň považujete za nejúčinnější
vůči její cílové skupině?

Nejúčinnější kampaň má podle respondentů ANO 2011 (41,9 %), kterou s velkým
rozdílem následují SPOZ (15,7 %) a ČSSD (11,3 %). V roce 2010 první tři místa zaujaly
ČSSD (52,1 %), TOP 09 (21,5 %) a Věci veřejné (11,7 %). V současných mimořádných
volbách se zhoršilo vnímání kampaní u všech parlamentních stran s výjimkou KSČM.
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Korupce, veřejné finance a hospodářská politika –
prioritní témata pro příští vládu
Otázka 4: Které z uvedených oblastí by měly být prioritou příští vlády?
(vyberte tři hlavní)

Tři hlavní priority příští vlády by podle respondentů měly být v oblastech: potírání
korupce (54,0 %), hospodářské politika (49,0 %) a veřejné finance (43,2 %). Mezi
českými a zahraničními manažery je však patrný rozdíl v důrazu na jednotlivé oblasti.
Čeští manažeři kladou na první místo hospodářskou politiku (51,4 %), za níž následuje
problematika korupce (49,6 %) a veřejných financí (41,8 %). Jejich zahraniční kolegové
mnohem výrazněji vnímají téma korupce (65,6 %), ale i veřejných financí (46,6 %),
hospodářská politika (42,9 %) je až na třetím místě.
Již jsme se zmínili, že naši respondenti jsou ve většině pravicovými voliči. Z našich
výsledků se však zdá, že čeští pravicoví voliči podporují hospodářskou roli státu ve větší
míře, než je tomu u našich zahraničních respondentů. Tento stav odpovídá i výsledkům
dřívějších sociologických průzkumů, které dokládají, že domácí pravicový elektorát není
zakotven v konzervativních či liberálních hodnotách do té míry, jako je tomu v západní
Evropě.
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Levicová vláda prostě bude

Otázka 5: Jaký očekáváte celkový výsledek voleb?

Očekávané výsledky voleb jsou v rozporu s preferencemi většiny podnikatelů. Podle
89,5 % respondentů nebude k povolební koalici potřeba pravicových subjektů, protože
levice zvítězí buď s velkým náskokem (44,5 %), nebo těsně (44,0 %). Čeští manažeři
očekávají o něco jasnější vítězství levice, zatímco jejich zahraniční kolegové se kloní
k těsnějšímu vítězství.
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ODS přišla o prvenství. U podnikatelů a manažerů
zvítězila TOP 09
Otázka 6: Kterou stranu nebo uskupení dle Vašeho názoru budou nejčastěji
volit podnikatelé a manažeři?

Pokud by v říjnových předčasných volbách hlasovali pouze podnikatelé, pak by jasně
zvítězila TOP 09 (55,3 %) následovaná ANO 2011 (20,1 %) a ODS (18,0 %).
V parlamentu by byla jasná pravicová většina. Zajímavým výsledkem aktuálního
průzkumu je zjištění, že téměř dvě pětiny respondentů očekávají, že podnikatelé
a manažeři budou hlasovat pro jinou stranu než v roce 2010. Tehdy jsme zjistili, že
podnikatelé a manažeři budou volit především ODS (61,5 %) a TOP 09 (35,2 %). Jde
tedy o výrazný odklon voličů ODS k jiným stranám, který se projevuje i v populaci jako
celku.
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Nejasné hvězdy premiérského nebe

Otázka 7: Kdo by byl podle Vás nejvhodnějším kandidátem na post
předsedy vlády po příštích volbách ČR?

V grafu uvádíme pořadí političek a politiků, kteří získali sympatie více než
1 % respondentů v odpovědích na otevřenou otázku. Blízko pod touto hranicí se dále
umístili např. Václav Klaus či Jan Švejnar. Navržení kandidáti z velké části neodrážejí
většinový názor, že zvítězí levice (89,5 %), ale odrážejí volební preference respondentů.
Mezi nejčastěji preferované předsedkyně a předsedy vlády patří Miroslava Němcová,
Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg, Andrej Babiš a Petr Mach. U nich lze však jen
těžko očekávat, že by mohli stát v čele levicové vlády. Mezi levicovými politiky dostal
nejvíce hlasů Bohuslav Sobotka (7,2 %), který porazil své stranické kolegy Michala Haška
(1,4 %) a Jiřího Dienstbiera (2,7 %). Oproti volbám v roce 2010 uvedl více než
dvojnásobek respondentů (20,7 %), že neví o žádném vhodném kandidátovi.
Zajímavé je srovnání mínění podnikatelů a manažerů na osobnosti jednotlivých stran
s názory české populace, které prezentovala MF DNES dne 10. října 2013 (průzkum
Focus). I když u podnikatelů nezvítězil jako premiér Sobotka, preferují jej oproti
stranickému kolegovi Haškovi stejně jako veřejnost. Naši respondenti též vnímají
Miroslavu Němcovou jako jediného představitele ODS, který má premiérský potenciál.
S většinovou veřejností se rozcházejí v názoru na dvě výrazné osobnosti TOP 09, kdy
podnikatelé poněkud upřednostňují Kalouska před Schwarzenbergem, zatímco
u veřejnosti Kalousek zcela propadl.
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Stabilita v nedohlednu

Otázka 8: Očekáváte, že předčasné volby přinesou ČR stabilní vládu, která
se udrží příští čtyři roky?

Ke stabilitě budoucí vlády se podnikatelé a manažeři staví spíše pesimisticky a realita
posledních let jim k tomu dává dobré důvody. Většina (59,9 % respondentů) nepovažuje
za pravděpodobné, že by z předčasných voleb vzešla stabilní vláda, která by se udržela
celé funkční období.
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Zlepšení podmínek podnikání? Ani náhodou!

Otázka 9: Očekáváte, že nová vláda zlepší podmínky pro podnikání v ČR?

Podnikatelé a manažeři očekávají, že zvítězí levice (89,5 %). Jelikož programy stran z této
části politického spektra podle většinového názoru respondentů nereagují nejlépe na
potřeby českého hospodářství, není překvapením, že 77,2 % z nich po volbách
neočekává zlepšení podmínek pro podnikání v ČR.
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Zeman u respondentů boduje málo

Otázka 10: Jak hodnotíte roli prezidenta Miloše Zemana a jeho vliv na
českou politiku?

Přímé prezidentské volby vyústily v druhém kole ve střet Karla Schwarzenberga
(TOP 09) a Miloše Zemana (SPOZ). S ohledem na politické preference respondentů a
jejich sympatie k pravicovým stranám je zřejmé, že ve velké většině nepatří k příznivcům
nynějšího přímo zvoleného prezidenta. Jeho vliv na českou politiku hodnotí většinově
velmi kriticky. Z toho negativně 57,8 % respondentů a spíše negativně 21,2 %.
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Odklon od ODS

Otázka 11: Jestliže máte hlasovací právo v ČR, budete volit stejnou stranu
nebo uskupení jako v minulých parlamentních volbách?
ano
12,4%

ne
nebudu volit

3,6%

posledně jsem nevolil, nyní budu
43,0%

39%

Pouze 43 % respondentů je rozhodnuto volit stejnou stranu nebo uskupení jako
v minulých parlamentních volbách. Jiné straně dá hlas 39,0 % a 12,4 % respondentů
doposud není rozhodnuto. Tento výsledek může souviset s odklonem voličů od ODS,
který signalizují všechny průzkumy stranických preferencí i očekávání respondentů
týkající se volebního chování manažerů a podnikatelů.
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O respondentech
Pracovní obor:
nemovitosti a pronájmy
doprava, skladování a logistika
spoje a telekomunikace
finanční služby a bankovnictví
obchod (tj. velkoobchod/maloobchod)
stavebnictví
ubytování a stravování
zdravotnictví
zpracovatelský průmysl
média a komunikační služby
státní a veřejná správa
vzdělávání
ICT
právní služby
jiný
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Pracovní postavení:

Věk:
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O autorech

Donath Business & Media
Společnost působí v oblasti public relations a public affairs v Čechách a na Slovensku
od roku 1991. Informace o společnosti najdete na adrese www.dbm.cz.

Fleet Sheet's Final Word
Vydává anglický zpravodajský bulletin o politickém a ekonomickém dění v České
republice. Nově vychází i jeho česká verze. Více na adrese www.fsfinalword.com.

Herzmann s.r.o.
Společnost se specializuje na politický marketing, marketingovou komunikaci
a zpracováni výzkumů a studií v těchto oblastech. Informace o společnosti najdete na
adrese www.herzmann.cz.
Prohlášení o volné distribuci
Tato studie je určena k volné distribuci. V případě citací uvádějte prosím jako pramen
©2013 Donath Business & Media.
Kontakt:
Pokud Vás zajímají další informace o tomto průzkumu, o nabídce služeb agentury
Donath Business & Media, o produktech Fleet Sheet (E.S.Best s.r.o.) či o službách
společnosti Herzmann s.r.o., kontaktujte prosím:
Donath Business & Media
Tel.: +420 224 211 220
E-mail: tomas.jelinek@dbm.cz
Fleet Sheet (E.S. Best s.r.o)
Tel.: +420 296 580 160
E-mail: info@fleet.cz
Herzmann s.r.o.
Tel.: +420 731 403 699
E-mail: jan@herzmann.cz
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