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Jak může příležitost využít Česko a 
chtějí to vlastně Češi a Češky?



„Měla nebo neměla by česká vláda podporovat další rozvoj 
moderních způsobů výroby, distribuce, skladování a využívání energie 
v ČR?“

Nejvyšší podporu má rozvoj moderní energetiky u 
voličů STAN (85 %), TOP 09 (82 %) a ODS (82 %)

Častější je souhlas s pokračováním rozvoje moderní 
energetiky u vysokoškolsky vzdělaných 
respondentů a pracujících na vyšších pozicích 



„Rozvoj moderních technologií v energetice má řadu důsledků a 
efektů. Některé z nich Vám nyní přečtu. Do jaké míry jsou tyto efekty 
důležité pro občany ČR?“

Šetrnost – voliči TOP 09 (92 %) ČSSD (90 %), 
Ekonomická prosperita – STAN (91 %), TOP 09 (90 %) a ČSSD (88 %); 
Zvýšení soběstačnosti – STAN (91 %), KDU-ČSL (90 %), TOP 09 (89 %), ČSSD a ODS (88 %); 
Nová pracovní místa – STAN (86 %) a ČSSD (85 %), KDU-ČSL a TOP 09 (83), ANO (82 %)



„Rozvoj moderních technologií v energetice má řadu důsledků a 
efektů. Některé z nich Vám nyní přečtu. Do jaké míry jsou tyto efekty 
důležité pro občany ČR?“

Šetrnost: studenti (63 %), Praha (67 %); Jihozápad (56 %), Moravskoslezko (55 %)
Ekonomická prosperita: Praha (50 %), Moravskoslezko (50 %), studenti (49 %);
Zvýšení soběstačnosti: Praha (57 %), Moravskoslezko (53 %), Jihozápad (50 %); 
Nová pracovní místa: lidé s příjmy pod 25 tis (42 %), Moravskoslezko (58 %)



Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícím výrokem? „Vláda 
ČR by měla učinit vše proto, aby se Česká republika vrátila na pozici 
světového průmyslové lídra prostřednictvím podpory vývoje a výroby 
moderních technologií pro energetický průmysl.“

Největší podpora u potenciálních voličů 
ANO a STAN (83 %)

KSČM, ČSSD, Piráti (81 %)
TOP 09 (80 %)
KDU-ČSL, ODS (79 %)

Nejvyšší podpora u obyvatel Prahy a 
Moravskoslezského regionu



Děkujeme za pozornost


