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Tendry Lesů ČR



Hlavní cíle a metodika

Dotazování proběhlo prostřednictvím omnibusového šetření na reprezentativním vzorku populace
ČR starší 15 let získaném kvótním výběrem (kvótní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa
bydliště a region). Sběr dat probíhal ve dnech 22. dubna až 1. května 2011 a bylo dotázáno 974
osob.
Data byla zpracována a vyhodnocena ve statistickém softwaru SPSS. Prostřednictvím statistické
analýzy byly získány tabulky třídění 1. a 2. stupně. Komentovány jsou statisticky významné rozdíly
na hladině významnosti 95 %. Případné odchylky číselných údajů uvedených v grafech a tabulkách
na úrovni +/- 1 % jsou důsledkem zaokrouhlení.
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Metodika

Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak se občané ČR staví k
návrhům na přeměnu státního podniku Lesy ČR na akciovou společnost a
komu více důvěřují ve sporu o způsob zadávání zakázek a prodej dřeva ve
státních lesích.

Hlavní cíle šetření



Hlavní cíle a metodika
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Struktura vzorku

N %
Celkem 974 100

Muž 474 49
Žena 500 51
15-29 let 224 23
30-44 let 267 27
45-59 let 232 24
60 a více let 251 26
ZŠ 543 56
SŠ 327 34
VŠ 103 11
Aktivní 571 59
Neaktivní 402 41
Do 20.000 Kč 190 19
20.001-30.000 Kč 271 28
30.001-40.000 Kč 181 19
Více než 40.000 Kč 179 18
Odmítl/a 154 16
Praha 118 12
Čechy 471 48
Morava 385 40
0 - 4.999 368 38
5.000 - 19.999 180 18
20.000 - 99.999 213 22
100.000 a více 213 22

Velikost místa bydliště

Celkem

Pohlaví

Věk

Vzdělání

Ekonomická aktivita

Hrubý příjem 
domácnosti

Oblast



Hlavní zjištění
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§ Většina veřejnosti se ohledně chystaných výběrových řízení a prodeje dřeva ve státních lesích přiklání na
stranu ekologických organizací. Ekologické organizace mají podporu u necelých dvou třetin obyvatel ČR
(64 %). S názory ministra zemědělství I. Fuksy, který má sice podporu některých dřevařských společností,
se v této otázce ztotožnilo pouze 17 % lidí.

§ Více než polovina obyvatel ČR (55 %) nesouhlasí se záměrem ministra zemědělství přeměnit státní podnik
Lesy ČR na akciovou společnost a přibližně 5 % akcií prodat na burze. S jeho úmyslem vyjádřila souhlas
pouze necelá pětina české populace (18 %).



Detailní analýza



Postoj ministra zemědělství k velkým tendrům s.p. Lesy ČR
Velké tendry na zakázky a prodej dřeva ve státních lesích
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Otázka: V novinách se hodně píše o tom, že ministr zemědělství chystá velké tendry na zakázky a prodej dřeva ve státních 
lesích. Má podporu některých dřevařských společností. Nesouhlasí s ním ekologické organizace. Na kterou stranu se kloníte 
vy?

Většina veřejnosti se ohledně výběrových řízení a prodeje dřeva ve státních lesích přiklání na stranu ekologických
organizací. Ekologické organizace mají podporu u necelých dvou třetin obyvatel ČR (64 %). S názory ministra
zemědělství I. Fuksy, který má sice podporu některých dřevařských společností, se v této otázce ztotožnilo pouze
17 % lidí. Pětina populace (19 %) neuměla k této otázce zaujmout jasné stanovisko.

Ministr má podporu nejčastěji mezi Pražany, i tak je to ale 26 %.

Na základě ostatních socio-demografických charakteristik nejsou patrné v názorech české populace žádné statisticky
významné rozdíly.
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64

19

Názor na velké tendry na zakázky a prodej 
dřeva ve státních lesích

(N=974, údaje v %)

Na stranu ministra

Na stranu ekologických 
organizací

Neví, neodpověděl/a



Postoj ministra zemědělství k transformaci s.p. Lesy ČR
Transformace státního podniku Lesy ČR na akciovou společnost a prodej 5% akcií na burze
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Otázka: Ministr zemědělství uvažuje, že by státní podnik Lesy ČR přeměnil na akciovou společnost a zhruba 5 % akcií prodal 
na burze. Souhlasíte s tímto záměrem?

Více než polovina obyvatel ČR (55 %) nesouhlasí se záměrem ministra zemědělství přeměnit státní podnik Lesy ČR
na akciovou společnost a přibližně 5 % akcií prodat na burze. S jeho úmyslem vyjádřila souhlas pouze necelá pětina
české populace (18 %). Více než čtvrtina dotázaných (27 %) se k této otázce nevyjádřila (odpověď neví,
neodpověděl/a).

Transformaci státního podniku Lesy ČR na akciovou společnost a prodej akcií podporují častěji muži (23 %) než ženy
(14 %). Více se k tomuto názoru přiklánějí také lidé reprezentující domácnosti s vyššími příjmy (s hrubým měsíčním
příjmem nad 40 tis. Kč).
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Transformace státního podniku Lesy ČR na 
akciovou společnost a prodej 5% akcií na burze

(N=974, údaje v %)

Ano

Ne

Neví, neodpověděl/a
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