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Charakteristika projektu
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Projekt se soustředí na oblasti spokojenosti občanů s veřejným 
sektorem a působení státu. 

Mezi zkoumané oblasti patří stav silnic a dálnic, spokojenost se současnou situací ve 
zdravotnictví, spokojenost občanů s fungováním sociálního a zdravotního fondu, souhlas 
občanů s výší daní, odvodů a poplatků, které v současné době odvádí do státní kasy ad. 

Kromě specificky zaměřeného dotazování na oblasti spokojenosti / frustrace se výzkum 
zaměřil na zkoumání spokojenosti občanů s obecným stavem současné české společnosti a 
státu. 

Spokojenost dotazovaných respondentů byla měřena prostřednictvím možností vyjádření 
se k daným oblastem prostřednictvím výrokových tvrzení.  
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Metodika projektu

Metodikou sběru dat bylo online dotazování na panelu respondentů, 
výzkumný vzorek reprezentuje populaci ČR. 

Cílovou skupinou k dotazování byli občané starší 18 let z celé ČR

Výběr vzorku kvótní, vzorek je reprezentativní (region, pohlaví, věk, 
vzdělání, velikost sídla domácnosti)

Velikost vzorku: n=500, z území celé ČR

Timing projektu: dotazování se uskutečnilo v měsíci říjnu-listopadu 
2016

Průměrná délka rozhovoru byla cca 15 minut, 

Sběr a kontrolu dat realizovala agentura: Data Collect, s.r.o.
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Q1. Nakolik jste spokojen/a se současným stavem české společnosti a občanským soužitím?

Spokojenost se současným stavem české společnosti

Komentář
V obecné rovině je patrná značná
nespokojenost občanů se stavem
české společnosti a občanským
soužitím.

V prostém součtu je nespokojených
občanů 72 % oproti pouhým 15 %
spokojených a 13 % občanů, kteří se
cítí nerozhodně nebo v této otázce
neutrálně.

Lze očekávat, že zmíněných 13 %
občanů s neutrálním postojem, bude
inklinovat ke stavu spokojenosti /
nespokojenosti dle nabízených
témat, tzn. Že s touto skupinou lze
nadále pracovat a současných 72 %
povýšit o podíl nerozhodných
občanů.

Obecná nespokojenost: 72 %
občanů
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Q2/1. V Česku máme havarijní stav silnic a dálnic, stát se o tuto oblast nestará. - Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika havarijních komunikací 

Komentář
Nespokojenost se současným 
stavem silnic a dálnic vyjádřilo 
úhrnem 77 % občanů. Není 
zanedbatelný ani fakt, že 31 % 
občanů je tímto stavem zcela 
znepokojena. Naopak se situací jsou 
spokojeny zanedbatelné 3 % 
dotázaných občanů, kde lze 
předpokládat, že vozovky ke svému 
životu využívají minimálně.

V potaz bychom měli vzít 11 % 
občanů, kteří s tvrzením o 
havarijním stavu silnic a dálnic 
nesouhlasí. 

Celkově: téma havarijního stavu 
silnic a dálnic je nosné 

Míra frustrace občanů:  77 %
Nedůvěra: 11 %

Nosnost tématu:  66 %
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To mě maximálně vytáčí To mě štve

Je mi to jedno To mě neštve

O tomto nic nevím Nesouhlasím s výrokem

Úhrnná 
nespokojenost 
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Q2/2. Stát shromažďuje o občanech velké množství osobních informací, které ve skutečnosti nepotřebuje. Tyto informace mohou uniknout nebo být zneužity. - Prosíme, 
uveďte Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika shromažďování informací

Komentář
Problematika shromažďování
informací a osobních údajů státem 
úhrnně znepokojuje 70 % 
dotázaných občanů. Mírně 
převažuje podíl latentně 
znepokojených oproti značně 
rozhněvaným dotázaným. 

13 % dotázaných tuto problematiku 
nijak neřeší a nepociťuje žádné 
emoce, 6 % dokonce 
shromažďování informací státem 
považuje za adekvátní. 

Informace o masívním 
shromažďování dat ze strany státu 
je dotázanými považována za 
důvěryhodnou, nesouhlas vyjádřilo 
pouhé 4 % dotázaných.

Míra frustrace občanů:  70 %
Nedůvěra: 4 %

Nosnost tématu:  66 %
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Q2/3. Jsem nucen/a přispívat do státního sociálního fondu (platit sociální pojištění) a z tohoto fondu dohromady nic nemám (ze sociálního fondu žijí jiní lidé). - Prosíme, uveďte 
Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika státního sociálního fondu

Komentář
Problematikou státního sociálního
fondu je znepokojeno úhrnem 84 % 
dotázaných respondentů, přičemž
systém považují za značně
nevýhodný pro jejich osobu. Podíly
velmi rozhněvaných a mírně
rozhněvaných respondentů jsou
zcela vyrovnané. 

Se situací je spokojeno 9 % 
dotázaných, což odpovídá poměru
občanů, pro které sociální fond 
může skutečně přinášet výhody. 

Výrok se zdá být nedůvěryhodný pro 
6 % dotázaných.   

Míra frustrace občanů:  84 %
Nedůvěra: 6 %

Nosnost tématu:  78 %
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Q2/4. Nemohu si určovat, kolik si zaplatím na zdravotním pojištění a stanovit si kvalitu zdravotní péče. - Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika zdravotního pojištění

Komentář

Problematika neadekvátního a 
státem určovaného zdravotního
pojištění budí v dotázaných
občanech mírné znepokojení. Z 
celkového úhrnu 62 % 
nespokojených občanů je pouhých
20 % situací rozčíleno. 

Situaci nijak nehodnotí
nezanedbatelných 16 %, což je 
zvýšená míra neaktivních
dotázaných.   Spokojeno se situací
je 11 %, což je v souladu s mírou 9% 
spokojenosti občanů se sociálním
fondem. Lze předpokládat, že tito
dotázaní skutečně fond využívají
takovým způsobem, že je pro ně
současný systém výhodný. 

Míra frustrace občanů:  62 %
Nedůvěra: 6 %

Nosnost tématu:  56 %

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q2/5. Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. - Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika daní a odvodů

Komentář
S výší odvodů, daní a poplatků státu
je nespokojeno 86 % dotázaných
občanů, přičemž výrazně převažuje
poměr mírně znepokojených občanů
oproti rozčíleným. 

Velmi nízká míra je neaktivních
respondentů 4 %, stejně tak jako
míra spokojených respondentů –
pouhé 2 %. 

Nedůvěru k výroku vyjádřilo 5 % 
dotázaných, což je v souladu s 
obvyklou mírou nedůvěřivých
odpovědí.  

Míra frustrace občanů:  86 %
Nedůvěra: 5 %

Nosnost tématu:  81 %

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q2/6. Z mých daní financuje stát aktivisty a různé neziskové organizace. - Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika financování aktivismu a NGO

Komentář
V souhrnu financování aktivismu a 
neziskových organizací znepokojuje
70 % dotázaných respondentů.

U tohoto tématu výrazně převažuje
míra velmi znepokojených 39 % nad
respondenty, kteří jsou nespokojeni
mírně nebo latentně 31 %.

Jedná se tedy o “aktivizující -
výbušné” téma pracující převážně s 
maximálně znepokojenými občany. 

Míra nesouhlasu a nedůvěry k 
výroku je 1,4 %, což je velmi nízká
hodnota ve srovnání s jinými tématy. 

Míra frustrace občanů:  70 %
Nedůvěra: 1,4 %

Nosnost tématu:  69 %

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q2/7. Ve státní sféře existuje příliš velká korupce. - Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika korupce ve státní sféře

Komentář
Problematika korupce ve státní sféře
znepokojuje 93 % dotázaných
respondentů, přičemž míra
maximálně rozčílených respondentů
dvakrát převyšuje míru latentně
rozhněvaných dotázaných. Jedná se 
tedy podobně jako u tématu
financování neziskových organizací
o “aktivizující – výbušné” téma. 

Vzhledem k tomu, že spokojených
respondentů je pohé 1 % a míra
souhlasu je vysoká (nesouhlasí
pouhé necelé 1 % z dotázaných), 
jedná se o argumentačně velmi silné
téma.

Míra frustrace občanů:  93 %
Nedůvěra: 0,8 %

Nosnost tématu:  92 %

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q2/8. Stát destruuje zemědělství a průmysl přehnanou byrokracií a omezeními. - Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika byrokracie 

Komentář
Znepokojení nad zbytečnou zátěží
průmyslu a zeměmdělství byrokracií
vyjádřilo 78 % dotázaných
respondentů. Převažují latentně
znepokojení respondenti, míra
úhrnného znepokojení je poměrně
vysoká.

Respondentů spokojených s 
byrokratickou zátěží jsou necelé 3 
%, důvěryhodnost tématu je v 
obvyklé normě nabízených témat.

Míra frustrace občanů:  78 %
Nedůvěra: 5 %

Nosnost tématu:  73 %

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q2/9. S mými penězi hospodaří někdo jiný (úředníci a stát). - Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika hospodaření státu 

Komentář
Úhrnná míra nespokojenosti s 
faktem zástupného hospodaření
státu s financemi daňových
poplatníků se vyšplhala na 73 % z 
celkové počtu dotázaných. 

Naproti vysoké míře nespokojenosti 
se současným stavem je poměrně 
vysoký podíl spokojených 
respondentů – celkově 9 %. 

Nedůvěru vůči výroku vyjádřilo 6 % 
dotázaných, což je v obvyklém 
průměru míry nedůvěry u 
nabízených témat. 

Míra frustrace občanů:  73 %
Nedůvěra: 6 %

Nosnost tématu:  67 %

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q2/10. Stát mi zbytečně zasahuje do rozhodování, majetku, soukromí a rodiny. - Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika zasahování státu do soukromí, majetku, 
rozhodování Komentář

Zásahy státu do soukromí, majetku
a rodiny budí znepokojení u 70 % 
dotázaných respondentů. Výrazně
převažují mírně znepokojení
respondenti, tzn. téma působí spíše
latentně než aktivizujícím způsobem. 

Podíl spokojených respondentů je v 
průměru, celkově 5 %. Nedůvěra s 
tímto výrokem je jedna z vyšších, a 
to 9 % - téma tedy není považováno
za důvěryhodné. 

Míra frustrace občanů:  70 %
Nedůvěra: 9 %

Nosnost tématu:  61 %

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q2/11. Stát zbytečně s prostředky plýtvá. - Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika nakládání státu s prostředky

Komentář
Plýtvání státu pobuřuje úhrnně 90 % 
dotázaných respondentů. Kromě
vysoké úhrnné míry rozčílení u 
tématu výrazně převažuje podíl
maximálně znepokojených
respondnetů, jedná se tedy o silně
aktivizující téma.

Míra spokojených respondentů 2 % 
stejně tak jako míra vyjádřené
nedůvěry 2 % se pohybuje na
spodní hranici. Celkově se proto 
jedná o velmi silné téma.  

Míra frustrace občanů:  90 %
Nedůvěra: 2 %

Nosnost tématu:  88 %

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q2/12. Stát umožňuje některým lidem trvale žít na sociálních dávkách, které by měly být jen dočasná záchranná síť, a zvýhodňuje tyto lidi oproti jiným. - Prosíme, uveďte Váš 
názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
dílčí problematika sociálních dávek

Komentář
Zneužívání sociálních dávek
znepokuje 93 % dotázaných
respondentů. Převážná část
znepokojených respondentů je 
situací maximálně pobouřeno, 
celkový podíl těchto je 69 %.

Se situací jsou spokojeny necelé 2 
% dotázaných. 

S výrokem nesouhlasí 1,2 %. 

Celkově tedy téma vyznívá jako
velmi aktivizující s širokým záběrem
znepokojení, přičemž se jedná o 
důvěryhodné téma. 

Míra frustrace občanů:  93 %
Nedůvěra: 1 %

Nosnost tématu:  92 %

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q2/13. Stát podporuje lidi, kteří dělají něco úplně zbytečného, např. uměle vytvořená úřednická místa, fakulty, jejichž absolventi nemají uplatnění, některé neziskové 
organizace. - Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
problematika podpory neefektivních oblastí 

Komentář
Podpora neefektivních oblastí
státem patří mezi jedno z 
aktivizujících témat, maximálně
rozezlení respondenti přavažují v 
míře 51 % z dotázaných nad
latentně frustrovanými respondenty, 
kterých je 37 %. Úhrnná míra 
frustrace pro toto téma tedy tvoří 
88%. 

Míra spokojenosti se situací tvoří 2 
% respondentů, stejně tak míra 
nesouhlasu, která je taktéž 2%. 

Vzhledem k nízkým mírám 
nesouhlasu a úhrnné spokojenosti, 
vysoké  míře aktivně nespokojených 
respondentů patří toto téma mezi 
„burcující – aktivizující“. 

Míra frustrace občanů:  88 %
Nedůvěra: 2 %

Nosnost tématu:  86 %

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q2/14. Nemohu rozhodovat o vzdělávání svých dětí a kontrolovat jejich vzdělávání, např. nemohu rozhodnout o náplni osnov a výuky, nemohu kontrolovat, zda mým dětem 
někdo nevykládá ideologické nesmysly, nemohu kontrolovat úroveň vzdělávání. 

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
dílčí problematika vzdělávání

Komentář
Omezené možnosti volby a nabídka
ve vzdělávání znepokojuje celkově
51 % z dotázaných respondentů, 
což je vzhedem k průměrným mírám
frustrace u dalších předložených
témat poměrně nízká hodnota. 

Slabý dopad tématu podporuje
rozložení rozezlených respondentů
směrem k umírněnému naštvání a 
současně vysoké míry spokojených
respondentů (11 %) a vysoká míra
nedůvěry s výrokem (11 %).

Celkově téma rozhodování o 
vzdělávání patří mezi nejslabší ze
zvolených témat, tzn. Respondenti
tématem nejsou příliš frustrováni.

Míra frustrace občanů:  51 %
Nedůvěra: 11 %

Nosnost tématu:  40 %

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q3 Vadí Vám ještě něco jiného, co byste chtěl/a změnit?

Další oblasti původu frustrace občanů 

Komentář

Respondenti měli možnost vyjádřit
další oblasti, které jsou nebo mohou
být zdrojem jejich frustrace a 
rozezlení. 

Nejvíce frekventovaná témata
zmínilo přibližně 3 % z celkového
počtu dotázaných. 

Nejvíce frustrující z doplněných
témat jsou:

Zbytečná byrokracie a příliš mnoho
úředníků – nespokojenost 3,2 % 
dotázaných. 

Nespravedlivé vyplácení
sociálních dávek – nespokojenost
3,2 %

Přijímání imigrantů a péče o 
menšiny – nespokojenost 3 % 

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q5/1. Bez státu by nebyla ani korupce za peníze daňových poplatníků, to znamená, že míra korupce by se snížila. - Prosíme, uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími 
výroky.

Souvislost korupce a hospodaření státu 

Komentář
S návrhem na řešení korupce ve
státní sféře snížením kompetencí
státu nesouhlasí úhrnně 34 % oproti
29 % souhlasných názorů. 38 % 
respondentů má neutrální postoj.   

Vzhledem k rovnoměrnému
rozložení názorů na navrhované
řešení byrokracie a vysoké míry
neutrálních postojů, můžeme
pozorovat určité zaskočení
dotazovaných.

V porovnání s otázkami zaměřenými
na měření míry frustrace
dotazovaných, tento způsob -
navrhování řešení v otázkách -
nevykazuje efektivitu a dopad na
respondenty.

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q5/2. Neustále pociťuji skryté  nepohodlí až naštvání: nevyhovuje mi, jak dnešní stát funguje. - Prosíme, uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky. 

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
výskyt skrytého nepohodlí 

Komentář
Mírné latentní nepohodlí pociťuje 42 
% dotázaných, zatímco 20 % 
respondentů pociťuje silné 
nepohodlí (zcela souhlasí). Úhrnně 
tedy pracujeme s 62 % respondentů, 
kterým nevyhovuje dnešní stav státu 
a způsob, jakým pracuje. 

Výrazný podíl má ovšem taktéž 
skupina s neutrálním názorem 27 % 
a úhrnná skupina nesouhlasných 
názorů 12 %. 

Celkově tedy z větší poloviny 
převažují souhlasné názory na 
nefunkčnost státu a 
nespokojenost s tím související. 
Celkovým rozložením ale otázka 
není směrodatná.

V porovnání s obecnou mírou 
nespokojenosti s českou společností 
jako  takovou (72 % nespokojených) 
ovšem zaznamenáváme pokles 
nespokojenosti při zaměření na stát 
(62 % nespokojených) . 

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q5/3. Jsem nespokojený/-á, že o svém osudu nemohu úplně rozhodovat sám/sama, že za mě rozhoduje stát. - Prosíme, uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky.

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
možnost samostatného rozhodování

Komentář
Nespokojenost se zásahy státu do 
rozhodováí vyjádřilo úhrnně 50 % 
dotázaných. Zjevná je inklinace
dotázaných k mírnější formě
souhlasu 37 % a vysoký podíl
neutrálních názorů 34 %.

Vyznění návrhu u dotazovaných
není zcela směrodatné, je zjevná
váhavost popř. překvapení
respondentů. Přesto je souhlasná
inklinace nezanedbatelná. 

Návrh: V tomto směru lze s cílovou
skupinou pracovat, je ale nutné
navrhovat dílčí řešení a konkrétní
nabídky řešení.    

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Q6. Byl/a byste ochoten/ochotna udělat něco pro to, aby Vám stát nezasahoval tak mnoho do života? 

Spokojenost se současným stavem české společnosti:
ochota k aktivnímu přístupu

Komentář
Otázka zaměřená na ochotu
aktivního zapojení vykazuje
převážnou míru souhlasu 65 %, 
přičemž požadavek na reformu státu
ve věci zásahů do věcí jednotlivce
se objevil v celých 85 %. 

Přestože požadavek na reformu
státu je jednoznačný, velká míra
respondentů odpovídá velmi nejistě. 
Doatzovaní jsou ochotni být aktivní, 
ale neví, jakm způsobem, tzn. 
potřebují návod v celých 44 % nebo
změnu vítají, ale nejsou ochotni nijak
osobně ke změně přispět 20 %.

Celkové vyznění otázky je 
souhlasné s požadevkem reformy
státu, ovšem je zde patrná
neochota respondentů k zapojení
se v této věci.   

Daně, odvody na pojištění a další různé poplatky státu 
jsou vysoké a služby od státu tomu neodpovídají. -
Prosíme, uveďte Váš názor na následující výroky.
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Oblasti nespokojenosti občanů

• Z měření míry nespokojenosti a frustrace vyplývá vysoká nespokojenost občanů s oblastmi 
obhospodařovanými státem (blíže viz. tabulky)

• Celková nespokojenost se společností je jednoznačná, ve vztahu ke změně státu však míra souhlasu u 
respondentů klesá

• Ve společnosti existuje silná poptávka po změně, nabídka omezení státu ale není dle dotazovaných 
představovaným řešením situace

• Ochota respondentů k aktivnímu přístupu ke změnám je minimální, stejně tak jako informovanost o 
cestách vedoucích k požadované změně státu

• Reakce respondentů na podněty / oblasti vyvolání frustrace reagují jednoznačně (průměr kolem 70 %): 
doporučený způsob prezentace

• Reakce na výroky o omezení státu jsou nejednoznačné (vyvážení souhlasu a nesouhlasu), převážná část 
respondentů volí neutrální postoj. 
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Oblasti nespokojenosti občanů

Korupce ve státní sféře 93%

Zneužívání sociálních dávek 93%

Plýtvání státu s prostředky 90%

Podpora neefektivních oblastí 
(uměle vytvořená místa) 88%

Daně a odvody 86%

Státní sociální fond 84%

Byrokracie 78%

Havarijní stav silnic a dálnic 77%

Zprostředkované hospodaření 
státu 73%

Shromažďování informací 70%

Aktivismus a NGO 70%

Zásahy státu do soukromí, 
majetku, rozhodování 70%

Zdravotní pojištění 62%

Vzdělávání 51%

Oblasti dle míry frustrace
Zneužívání sociálních dávek 1%

Podpora neefektivních oblastí (uměle 
vytvořená místa) 1%

Vzdělávání 1%

Zásahy státu do soukromí, majetku, 
rozhodování 2%

Plýtvání státu s prostředky 2%

Zprostředkované hospodaření státu 4%

Korupce ve státní sféře 5%

Byrokracie 5%

Zdravotní pojištění 6%

Daně a odvody 6%

Aktivismus a NGO 6%

Státní sociální fond 9%

Havarijní stav silnic a dálnic 11%

Shromažďování informací 11%

Korupce ve státní sféře 92%

Zneužívání sociálních dávek 92%

Plýtvání státu s prostředky 88%

Podpora neefektivních oblastí (uměle 
vytvořená místa) 86%

Daně a odvody 81%

Státní sociální fond 78%

Byrokracie 73%

Aktivismus a NGO 69%

Zprostředkované hospodaření státu 67%

Havarijní stav silnic a dálnic 66%

Shromažďování informací 66%

Zásahy státu do soukromí, majetku, 
rozhodování 61%

Zdravotní pojištění 56%

Vzdělávání 40%

NOSNOST OBLASTÍ Důvěryhodnost tématu 
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Telefon: (+420) 271 732 234
(+420) 271 735 587

E-mail: roman.kriz@libertariani.cz
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