
 
From: Mgr. Daniela Klemová [mailto:daniela.klemova@rozhlas.cz]  
Sent: Tuesday, September 11, 2012 3:49 PM 

  
Subject: Poskytnutí informace sp. zn. CRo Inf 7/2012 
 
Vážený pane doktore,  
 
na základě Vaší žádosti evidované Českým rozhlasem pod sp. zn. Inf ČRo 7/2012 – 1 ze dne 
30.8.2012 Vám níže zasíláme požadované informace v rozsahu otázek č. 1 až 4 Vaší žádosti. 
V rozsahu otázky č. 5 Vaší žádosti jsme vydali rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, které 
Vám bude doručeno v listinné podobě.  
 
Odpovědi na Vaše otázky jsme strukturovali v souladu s Vaší žádostí. 
 
Otázka č. 1) Kopie smluv (nebo smlouvy, pokud je jen jedna) uzavřené s ppm factum (Factum 
Invenio) na předvolební průzkumy před krajskými volbami 2012. 
Odpověď: Kopie požadovaných  smluv jsou přílohou tohoto e-mailu a jsou rovněž k dispozici na 
internetu zde:  
 
https://verejnezakazky.rozhlas.cz/contract_display_31.html   
 
https://verejnezakazky.rozhlas.cz/contract_display_42.html 
 
Otázka č. 2) Jakým způsobem jsou prováděny tyto předvolební průzkumy (např. osobní  dotazování 
na ulici, osobní dotazování doma, apod.). 
Odpověď: Jak ze smlouvy vyplývá, výzkum je realizován osobním dotazováním, které je u volebních 
a politických výzkumů považováno za nejspolehlivější. Tazatelé společnosti Factum Invenio s.r.o. 
jsou instruováni, aby většina rozhovorů byla prováděna v domácnostech. Pokud jsou prováděny na 
jiném místě, pak se jedná o nerušené místo, které zaručuje standardní průběh rozhovoru. 
 
Otázka č. 3) Jakým způsobem je zajištěna reprezentativnost výběru respondentů (geografická, apod.).  
Odpověď: Dotazování je realizováno na 50 dotazovacích místech v každém kraji, které jsou 
rozmístěny tak, aby přibližně stejnoměrně pokrývaly území kraje vzhledem k jeho demografickým 
charakteristikám. Reprezentativnost je zajištěna z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa 
trvalého bydliště a ekonomické aktivity v kategoriích popsaných ve smlouvě. Kvóty jsou stanovovány 
pro každý kraj zvlášť na základě údajů Českého statistického úřadu ze sčítání lidu 2011. 
3b) V předvolební debatě ze Zlínského kraje zaznělo, že průzkum probíhal pouze ve Zlíně, což 
moderátor p.Veselovský nijak nevyvrátil, je to tedy pravda? 
Odpověď: Výše uvedená pravidla platila i ve Zlínském kraji. Výzkum ve Zlínském kraji probíhal v 50 
dotazovacích místech. Invektiva krajského hejtmana měla být moderátorem uvedena na pravou míru. 
 V podkladech, které pro diskusi jsou, jsou standardně uvedeny základní informace o realizaci 
výzkumu stejně jako v tiskových zprávách ČRo.  
 






























