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Souvislosti a cíle výzkumu 
 
Greenpeace je nevládní nezisková organizace, která se snaží prosazovat řešení 
ekologických problémů a změny, které považuje za pozitivní.V oblasti energetiky se 
Greenpeace soustředí na propagaci obnovitelných zdrojů energie a hospodárného využívání 
energie.  
 
V reakci na rusko-ukrajinskou krizi se téma naší energetické závislosti začalo 
intenzivně debatovat na evropské úrovni. Organizace Greenpeace zadala průzkum 
veřejného mínění nezávislé výzkumné agentuře Ipsos. Tento průzkum měl zjistit, jak si 
veřejnost spojuje téma energetické nezávislosti s rozvojem obnovitelnách zdrojů a s 
hospodárným využíváním energie; zda by podporovala v této oblasti společnou reakci 
EU a jestli vnímá naši závislost na Rusku jako problém. 
Organizace Greenpeace si proto nechalazpracovat mezinárodní studii v 6 evropských 
zemích: České republice, Maďarsku, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku a na Slovensku,. 
 
Cíle výzkumu: 

 Zjistit názor obyvatel na využívání obnovitelných zdrojů 

 Zjistit názor obyvatel na omezení plýtvání energií 

 Zjistit názor obyvatel na společnou dohodu zemí EU o využívání obnovitelných 
zdrojů 

 Zjistit názor obyvatel na společnou dohodu zemí EU o omezení plýtvání 
energiemi 

 

 
Metodologie 
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Vzorek: Celý výzkum se uskutečnil v 6 zemích Evropy, celkový vzorek čítal 3 500 
respondentů. Toto jsou výsledky v  České republice. Jedná se o reprezentativní vzorek české 
populace (18 – 65 let), reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání a regionu,  
velikost vzorku 503 respondentů. 
 
Metodologie: CASI – dotazník je rozeslán účastníkům internetového panelu, ti ho vyplňují 
každý na svém počítači. 
 
Sběr dat: od 26.5. do 2.6. 2014 
 
Výstupy: tabulky, závěrečná zpráva v PowerPoint 
 

Výsledky 
 
Podle 60% Čechů povede zvyšování produkce energie z obnovitelných zdrojů k nižší 
závislosti na dovozu energií ze zemí mimo Evropskou Unii 
 
Silněji je tento názor zastoupen mezi mladou generací. Myslí si to téměř ¾ mladých do 29 let 
(73%). 
 
Vedle obvyklých zdrojů energie jako je uhlí, plyn či jaderná energie, je využívána i energie z takzvaných 
obnovitelných zdrojů – například: vodní elektrárny, větrné elektrárny, solární elektrárny, biomasa, geotermální 
energie apod. 
Q01. Myslíte si, že když se bude vyrábět více energie z obnovitelných zdrojů na našem území, tak dojde ke 
snížení naší závislosti na dovozu/ nákupu energetických zdrojů (plyn, ropa, uhlí, uran) ze zemí mimo Evropskou 
unii? 
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Více než polovina obyvatel České republiky se domnívá, že omezením plýtvání energií 
se sníží energetická závislost našeho státu na dovozu energií ze zemí mimo EU 
 
Efektivitu takových kroků -  zateplováním domů, zefektivnění průmyslu apod. - vnímá 
zejména mladá generace Čechů do 29 let.  
 
 
Q02. Myslíte si, že omezení plýtvání energií (například zateplováním domů, zefektivnění průmyslu apod.) bude 
mít vliv na snížení naší závislosti na dovozu/ nákupu energetických zdrojů (plyn, ropa, uhlí, uran) ze zemí mimo 
Evropskou unii? 
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72% obyvatel se domnívá, že by se státy Evropské Unie měly dohodnout na zvýšení 
produkce energie z obnovitelných zdrojů. 
 
Myslí si to častěji ženy a lidé z Jihomoravského kraje. 
 
Členské státy Evropské unie v současnosti debatují o společných krocích v energetice do roku 2030. 
Q03. Souhlasíte, aby se státy Evropské unie společně dohodly na závazném zvýšení produkce energie z 
obnovitelných zdrojů (vítr, voda, solární, biomasa či geotermální)? 
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Více než ¾ obyvatel se domnívají, že by se státy Evropské Unie měly dohodnout na 
omezení plýtvání energiemi. 
 
V tomto názoru panuje shoda napříč celou populací bez rozdílu pohlaví, věku či vzdělání. 
 
Q04. Souhlasíte, aby se státy Evropské unie společně dohodly na závazném cíli omezení plýtvání energiemi 
(například zateplování domů, zefektivnění průmyslu apod.)? 
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65% obyvatel České republiky vnímá naši energetickou závislost na Rusku jako 
problém. 
 
Naši energetickou závislost na Rusku vnímá  65 % obyvatel jako problém, častěji to takto 
vnímají lidé starší 45 let a ženy. 
 
Q05. Vnímáte závislost naší země na dovozu energetických zdrojů (např. plyn, ropa, uran) z Ruska jako 
problém? 

 
 

 
 
 

Shrnutí 
 
 Podle 60 % Čechů povede zvyšování produkce energie z obnovitelných zdrojů k nižší 

závislosti na dovozu energií ze zemí mimo Evropskou Unii. Tento názor je velmi silně 
zastoupen mezi mladými do 29 let (73%). 

 
 
 Více než polovina obyvatel České republiky se domnívá, že omezením plýtvání energií 

se sníží energetická závislost našeho státu na dovozu energií ze zemí mimo 
Evropskou Unii.Efektivitu omezení plýtvání energií -  zateplováním domů, zefektivnění 
průmyslu apod. –na snížení naší závislosti vyjadřuje zejména mladá generace Čechů 
do 29 let.  
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 72% obyvatel se domnívá, že by se státy Evropské Unie měly dohodnout na zvýšení 
produkce energie z obnovitelných zdrojů. Myslí si to častěji ženy a lidé 
z Jihomoravského kraje. 

 
 
 Více než ¾ obyvatel se domnívají, že by se státy Evropské Unie měly dohodnout na 

omezení plýtvání energiemi. V tomto názoru panuje shoda napříč celou populací bez 
rozdílu pohlaví, věku či vzdělání. 

 
 
 
 Naši energetickou závislost na Rusku vnímá jako problém 65 % obyvatel, častěji lidé 

starší 45 let a ženy. 
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