VNÍMÁNÍ TECHNOLOGIÍ FIRMY HUAWEI JAKO BEZPEČNOSTNÍ HROZBY
Tisková zpráva agentury FOCUS
Agentura FOCUS provedla ve dnech 15. 2. – 25. 2. 2019 omnibusový výzkum veřejného mínění na
dospělé populaci České republiky. Reprezentativní výběrový vzorek tvořilo 1018 respondentek a
respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru na základě pohlaví,
věku, vzdělání, kraje bydliště a velikosti obce. Jedním ze zkoumaných témat byla problematika
bezpečnostních hrozeb, které by mohly způsobit technologie čínské firmy Huawei.
Z výzkumu agentury FOCUS vyplývá, že technologie firmy Huawei vnímá jako riziko pro svou
soukromou komunikaci prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu necelá čtvrtina
dotázaných (22 %, přičemž 5 % volí odpověď rozhodně ano a 17 % spíše ano). Téměř polovina
dospělé populace technologie této firmy za riziko nepovažuje (48 % - 21 % spíše ne, 27 % rozhodně
ne). Tři desetiny respondentů tuto problematiku nedokážou posoudit (30 %).
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Otázka: „V uplynulých týdnech se objevilo několik varování od BIS nebo od Národního úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před komunikačními technologiemi firmy Huawei.
Do jaké míry ohrožuje podle vašeho názoru tato čínská technologie vaši privátní komunikaci
prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu?“
v %, 15. 2. – 25. 2. 2019, N = 1018 respondentů, ČR 18+
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Při podrobnějším pohledu na charakteristiky osob, které se ohrožení své privátní komunikace
obávají, zjišťujeme, že jsou zde statisticky významně častěji zastoupeni dotázaní, kteří mají
k elektronické komunikaci těsnější vztah: z lidí, kteří s internetem pracují denně nebo téměř
denně, vyjadřuje obavu 26 % oproti 22 % v celém souboru, z uživatelů sociálních sítí je to rovněž
26 %.
Podíl dotázaných, kteří technologie firmy Huawei pokládají za bezpečnostní hrozbu pro český
stát, je vyšší než v případě soukromé komunikace a blíží se ke třem desetinám – 29 % (8 % se
přiklání k variantě rozhodně ano a 21 % k odpovědi spíše ano). Více než třetina respondentů se
vlivu této čínské firmy na český stát neobává (35 %, 22 % spíše ne, 13 % rozhodně ne). Zastoupení
respondentů, kteří nemají na věc jednoznačný názor, činí 36 %.
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Otázka: „V uplynulých týdnech se objevilo několik varování od BIS nebo od Národního úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před komunikačními technologiemi firmy Huawei.
Do jaké míry ohrožuje podle vašeho názoru tato čínská technologie bezpečnost státu?“
v %, 15. 2. – 25. 2. 2019, N = 1018 respondentů, ČR 18+
Z hlediska sociodemografických charakteristik respondentů lze konstatovat, že statisticky
významně vyšší míru obav z ohrožení státu deklarují respondenti s ukončeným středoškolským
vzděláním (34 % oproti 29 % v celém souboru), dotázaní pracující na úřednických a jiných
nemanuálních pozicích (37 %) a lidé z domácností s nejvyššími příjmy (41 %). Obdobně jako
v případě ohrožení privátní komunikace vyjadřují vyšší míru obav respondenti pracující
s internetem denně nebo téměř denně (33 %) a uživatelé sociálních sítí (33 %).
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Analýza metodou rozhodovacích stromů ukazuje, že sociodemografickou skupinou, která častěji
pokládá technologie firmy Huawei za hrozbu pro český stát, jsou muži se středoškolským či
vysokoškolským vzděláním – obavy v této věci vyjadřuje 39 % z nich (součet odpovědí rozhodně
ano a spíše ano) oproti 29 % v celém souboru.
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Výzkum ukazuje, že technologie firmy Huawei nejsou českou populací vnímány jako významná
hrozba pro soukromou internetovou nebo mobilní komunikaci (22 %), ani pro bezpečnost České
republiky (29 %). Relativně vysoký podíl respondentů nemá na tato témata jednoznačný názor.
Skupinou, u níž pozorujeme zvýšenou míru obav, jsou především častí uživatelé internetu a
osoby komunikující na sociálních sítích.
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