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Wstęp: 

Ostatnie dni maja i czerwiec przyniosą polityczne zmiany w Europie Środkowowschodniej. Po 

węgierskich wyborach w kwietniu, wygranej przez prawicowy Fidesz Viktora Orbana przyszła pora na 

dwa inne paostwa regionu – Czechy i Słowację. Czesi i Słowacy będą decydowali o kształcie nowego 

parlamentu. Jakie siły polityczne mają największe szanse na triumf w wyborach i jakie może to mied 

znaczenie dla Europy? 

 

Introduction: 

The last days of May and almost the whole June will bring us political changes in Eastern & Central 

Europe. After the Hungarian elections in April won by Viktor Orban’s right-wing party Fidesz, it is time 

the for next two countries in the the region – Czech Republic and Slovakia. Czechs and Slovaks will 

decide about the shape of their new parliaments. Which political parties have the biggest chance to 

win and what impact it might have on the politics of Europe? 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.  

Przedruk I wykorzystanie materiałów możliwe za zgodą zespołu Forum Europejskiego  

Kontakt: kontakt@forumeuropejskie.eu, 608 439 888 (Jakub Krupa) 

www.forumeuropejskie.eu 
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Wielka niewiadoma 
Czechy 

2006 2010 (prognoza) 
Partia % poparcia (krzesła) Partia % poparcia 

Obywatelska Partia 
Demokratyczna (ODS) 

35,38% (81) 
Czeska Partia 

Socjaldemokratyczna 
(ČSSD) 

26,3% 

Czeska Partia 
Socjaldemokratyczna 

(ČSSD) 
32,32% (74) 

Obywatelska Partia 
Demokratyczna (ODS) 

22,9% 

Komunistyczna Partia 
Czech i Moraw (KSČM) 

12,81% (26) 
Komunistyczna Partia 
Czech i Moraw (KSČM) 

13,1% 

Unia Chrześcijaoskich 
Demokratów – 

Czechosłowacka Partia 
Ludowa (KDU-ČSL) 

7,22% (13) 
Sprawy publiczne  
(Věci veřejné, VV) 

12,6% 

Partia Zielonych (SZ) 6,29% (6) TOP09 10,9% 

SNK Europejscy 
Demokraci (SNK ED) 

2,08% (0) 

Unia Chrześcijaoskich 
Demokratów – 

Czechosłowacka Partia 
Ludowa (KDU-ČSL) 

5,5% 

 

2006: uwzględniono partie o poparciu wyższym niż 2%;  

2010: sondaż dla MF Dnes wykonany przez agencję Factum Invenio, opublikowany 24 maja 2010 

(http://www.ct24.cz/parlamentni-volby/90791-factum-invenio-levice-by-nemela-ve-snemovne-nadpolovicni-

vetsinu/) 

Nieznany jest los wyborów do Izby Poselskiej (niższej izby Parlamentu) w Republice Czeskiej. 

Według najnowszego sondażu opublikowanego przez agencję Factum Invenio w prawicowym 

dzienniku MF Dnes nie jest przesądzone, kto stanie na czele rządu po wyborach. Kampania jest 

jednak ostra i konfrontacyjna, oparta na negacji i parodii politycznych rywali. 

Praktycznie oba rozwiązania są możliwe: po jednej stronie sympatyzująca ze Stanami Zjednoczonymi i 

ostrożna wobec Rosji Obywatelska Partia Demokratyczna Mirka Topolánka, akceptująca Traktat z 

Lizbony, jednak wciąż stojąca na eurosceptycznym stanowisku, zaś po drugiej socjaldemokratyczne 

ČSSD, które korzysta z irytacji Czechów z powodu kryzysu i dośd wysokiej stopy bezrobocia i chod 

ostrożnie wypowiada się na temat ewentualnej tarczy rakietowej, znacznie optymistyczniej niż 

prawicowi rywale patrzy na integrację europejską w pełni ją popierając.  

Warta uwagi jest partia TOP09 (Tradycja Odpowiedzialnośd Dobrobyt 09), która chod powstała w 

czerwcu 2009 roku, szybko uzyskała wysokie poparcie Czechów. Kluczową rolę odgrywa cieszący się 

zaufaniem społecznym lider partii, były minister spraw zagranicznych Czech i były przewodniczący 

Międzynarodowej Helsioskiej Federacji na rzecz Praw Człowieka książę Karel Schwarzenberg – 

prawicowo konserwatywnej, ale proeuropejskiej w odróżnieniu od ODS. Zarówno TOP 09, jak i VV są 

postrzegane są przez ekspertów jako partie „znikąd” i o dośd populistycznym charakterze. Zwracają 
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oni uwagę na oryginalne rozwiązanie budowania programu przez Věci veřejné – sympatycy partii 

głosują przez Internet, aby wypracowad stanowisko całej partii. To efekt tego, że ugrupowanie 

opowiada się zdecydowanie za demokracją bezpośrednią – i ten chwyt działa na wyborców, bo od 

sierpnia 2009 poparcie skoczyło z 3 do aż 11%! 

Ciekawą partią są również Zieloni (Strana Zelených) – chociaż znajdują się obecnie poniżej progu 

wyborczego, po tym jak stracili swoje poparcie na rzecz VV skupiają wokół siebie wiele ważnych 

postaci czeskiej sceny politycznej – cieszą się poparciem m.in. Vaclava Havla, Petra Uhela i Ivana 

Klímy (podobnie jak polska Partia Demokratyczna – demokraci.pl z poparciem m.in. Tadeusza 

Mazowieckiego, Janusza Onyszkiewicza i Jana Kułakowskiego). 

W kampanii wyborczej wszystkie partie są niezwykle aktywne – ODS wzorem innych partii 

centroprawicowych wykorzystuje rozwinięte technologie i prowadzi rozbudowaną kampanię w 

internecie oraz złośliwie parodiuje każdą aktywnośd ČSSD, które składa wiele obietnic. ODS 

odpowiada m.in. zdjęciem lidera rywali, Paroubka z hasłami „głosujcie to piwo będzie za dwie 

korony” i „jak wygramy, wskrzesimy Elvisa”. ČSSD odpowiada strasząc wyborców kosztami, które 

mają w ich ocenie podskoczyd po zwycięstwie ODS, m.in. wysokimi kosztami leczenia przeziębienia. 

VV reklamuje się za pomocą sloganu „Koniec z politycznymi dinozaurami”, zaś TOP09, wskazując na 

koniecznośd posiadania transparentnych liderów, udostępnia… rentgen swojego przywódcy, Karela 

Schwarzenberga.  

Czeskie wybory mają jednak pewien pokoleniowy podtekst – według sondaży, faworytami młodzieży 

są ODS (blisko 30% poparcia) i VV (21%), zaś wśród emerytów – ČSSD i KSČM. Zwycięstwo jednej z 

tych opcji politycznych będzie zwycięstwem wizji jednego z pokoleo. Z kolei największą nadzieją tych, 

którzy nie głosowali w poprzednich wyborach jest właśnie partia Sprawy publiczne (VV), która w ten 

sposób wykorzystuje kryzys ODS i niechęd do postkomunistów.  

Zdaniem Forum Europejskiego możliwe są trzy scenariusze: 

Scenariusz #1: Wygrana Obywatelskiej Partii Demokratycznej i koalicja centroprawicowa 

Ten scenariusz przewiduje próbę budowy koalicji wyborczej Obywatelskiej Partii Demokratycznej, 

TOP09, partii Sprawy publiczne oraz Unii Chrześcijaoskich Demokratów – Czechosłowackiej Partii 

Ludowej. Kluczową rolę odegra, jakie stanowisko w kwestii sojuszy politycznych zajmą dwie ostatnie 

partie – jak przewidywał poniedziałkowy MF Dnes w komentarzu do sondażu, mogą skłonid się 

również ku koalicji z socjaldemokratami. „Będą pełniły rolę języczka u wagi”, czytamy w MF Dnes.  

Scenariusz #2: Koalicja socjaldemokratów z komunistami 

Chociaż socjaldemokraci zaprzeczają, że mogliby wejśd w koalicję z komunistami, wielu ekspertów 

zakładało to jako najprawdopodobniejszy wariant po wyborach. Ostatnie sondaże jednak wyraźnie 

pokazują spadek poparcia dla ČSSD. Według wizualizacji miejsc w parlamencie, zabraknie im jednak 

dziesięciu krzeseł (90/200). 

 

Scenariusz #3: Wielka koalicja Obywatelskiej Partii Demokratycznej, Czeskiej Partii 

Socjaldemokratycznej i partii Sprawy Publiczne 
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Chociaż lider ODS i jej kandydat na premiera, Petr Nečas, jasno odrzucił taką możliwośd, ta koncepcja 

pojawiła się w mediach w związku z konfliktem między TOP09 a ODS.  

Sylwetki kandydatów na Premiera: 

Petr Nečas 
Obywatelska Partia 
Demokratyczna (ODS) 
Kolor niebieski 
 

 

45 lat, czeski polityk centroprawicowy, w latach 2006 – 2009 pełnił 
funkcję wicepremiera i ministra pracy, spraw społecznych i rodziny. Od 
1999 jest wiceprzewodniczącym swojej partii. Z wykształcenia fizyk. 
Swoimi długimi wystąpieniami w Izbie Poselskiej uzyskał przydomek 
Fidel nadany mu przez posłów partii komunistycznej, w nawiązaniu do 
Fidela Castro. Reprezentuje prawicową, liberalno-konserwatywną 
partię ODS, z której wywodzą się m.in. prezydent Czech, Vaclav Klaus 
oraz były premier, Mirek Topolanek.  Na początku swojej politycznej 
kariery, zajmował się głównie polityką zagraniczną (NATO, UZE), w 
latach 1995 – 1996 pełnił funkcję wicepremiera obrony. 
 

Jiří Paroubek 
Czeska Partia 
Socjaldemokratyczna 
(ČSSD) 
Kolor pomaraoczowy 
 

 

58 lat, czeski polityk socjaldemokratyczny, w latach 2005 – 2006 był 
premierem Czech. W latach 1970 – 1986 należał do Czechosłowackiej 
Partii Socjalistycznej. W 2004 roku był ministrem ds. rozwoju 
regionalnego w rządzie Stanislava Grossa, którego potem zastąpił na 
stanowisku premiera. Na kilka tygodni przed wyborami obraził się na 
media zarzucając im, że „konserwatywne media wywołują atmosferę 
nienawiści, do spółki z partiami prawicy”. Często krytykowany jest za 
populizm i zbliżenia do komunistów.  

 

Informacje o paostwie i ordynacji: 

Wybory: Izba Poselska Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, kadencja czteroletnia, 

poprzednie w 2006 roku; próg wyborczy wynosi 5%, mandaty dzielone są według metody d’Hondta. 

Kandydat musi mied obywatelsko czeskie i skooczone 21 lat; 200 posłów 

Obecne władze: Prezydent Vaclav Klaus (formalnie bezpartyjny, faktycznie ODS, do 2013), Premier 

Jan Fischer (bezpartyjny) 

Prognozy, wiosna 2010 (Komisja Europejska): Wzrost PKB 1,6%; inflacja 1,3%, bezrobocie 8,0%1 

Termin: 28-29 maja 2010 (piątek – sobota) 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring/cz.html 
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Referendum o przyszłośd 
Słowacja 

2006 2010 (prognoza) 
Partia % poparcia (krzesła) Partia % poparcia (krzesła) 

SMER (Kierunek) 29,14% (50) SMER (Kierunek) 35,3% (57) 

Słowacka Unia 
Chrześcijaoska i 

Demokratyczna – 
Partia Demokratyczna 

(SDKÚ-DS) 

18,35% (31) 

Słowacka Unia 
Chrześcijaoska i 

Demokratyczna – 
Partia Demokratyczna 

(SDKÚ-DS) 

14% (23) 

Słowacka Partia 
Narodowa (SNS) 

11,73% (20) 
Wolnośd i Solidarnośd 

(SaS) 
13,3% (21) 

Partia Węgierskiej 
Koalicji (SMK) 

11,68% (20) 
Chrześcijaoski Ruch 

Demokratyczny (KDH) 
8,3% (13) 

Partia Ludowa – Ruch 
na rzecz 

Demokratycznej 
Słowacji (ĽS-HZDS) 

8,79% (15) 
Słowacka Partia 
Narodowa (SNS) 

6,1% (10) 

Chrześcijaoski Ruch 
Demokratyczny (KDH) 

8,31% (14) 
Partia Węgierskiej 

Koalicji (SMK) 
5,9% (9) 

  Most-Hid 5,6% (9) 

  

Partia Ludowa – Ruch 
na rzecz 

Demokratycznej 
Słowacji (ĽS-HZDS) 

5,1% (8) 

 

2006: uwzględniono partie o poparciu wyższym niż 5%, który jest progiem wyborczym;  

2010: sondaż dla TA3 wykonany przez agencję Focus, opublikowany 20 maja 2010 

(http://www.webnoviny.sk/slovensko/sas-by-bola-podla-focusu-3-najsilnejs/141396-clanok.html) 

Rządząca partia Smer (Kierunek) wraz z mniej istotnymi, ale bardzo wyrazistymi partnerami 

polaryzuje społeczeostwo – na tych, którzy popierają agresywny styl politycznej dyskusji i tych, 

którzy są już nią wyraźnie zmęczeni. – Zmiana jest na wyciągnięcie ręki2 – przekonuje liderka 

najsilniejszej opozycyjnej partii, SDKÚ-DS, Iveta Radičova. Charyzmatyczna polityczka, postad 

szczególna słowackiej sceny politycznej, ma duże szanse, by zostad pierwszą kobietą-premierem 

Słowacji. Kampania parlamentarna 2010, ze względu na swój dwubiegunowy charakter 

przypomina… polską z 2007 roku. 

Sondaże pokazują, że sytuacja wciąż nie jest rozstrzygnięta. Agencja Focus w sondażu dla prywatnej 

telewizji TA3 wykazała, że obie frakcje: lewicowa (Smer + SNS + ĽS-HZDS) i prawicowa (SDKU-DS, SaS, 

KDH, SMK, Most-Hid) mają potencjalnie po 75 miejsc w przyszłej Izbie Narodowej. Badania innych 

agencji wskazują jednak na to, że to bardziej prawica może optymistycznie patrzed w przyszłośd na  

 

                                                           
2
 http://www.sdku-ds.sk/article/showArticle/iveta-radicova-zmena-je-na-dosah 
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trzy tygodnie przed wyborami - ĽS-HZDS balansuje na granicy progu wyborczego, a notowania 

rządzącej partii SMER spadają.  

Atmosfera jest jednak bojowa. – To będzie referendum o to, jaką drogą będzie w przyszłości kroczyd 

Słowacja3 – tłumaczy Radičova na każdym spotkaniu z wyborcami. Apeluje o debaty, dyskusje, spiera 

się z Ficem, wspierając się autorytetem byłego premiera kraju i przewodniczącego partii, Mikulaša 

Dzurindy. Ta oryginalna sytuacja, kiedy wyborczy lider nie jest jednocześnie liderem swojego 

ugrupowania to efekt zimowych zarzutów SMER o niejasne raporty z finansowania partii (co ciekawe, 

w maju wyszło na jaw, że byd może SMER nie raportował swoich wydatków zgodnie ze stanem 

faktycznym). Radičova podkreśla: jeśli partia dostanie możliwośd formowania rządu, to ona stanie na 

jego czele. Swoją kampanię opiera na hasłach odwołujących się do zmiany i współpracy.  

Z kolei blok lewicowy, obecna koalicja rządząca, dramatycznie walczy o zatrzymanie spadków 

poparcia, szczególnie po aferze z finansowaniem swojej kampanii wyborczej w 2002 roku (według 

dziennika „SME”, partia pozyskiwała środki poza oficjalnymi raportami), zwracając uwagę na napięte 

relacje słowacko-węgierskie i głośną sprawę podwójnego obywatelstwa (Węgrzy uchwalili ustawę 

nadającą węgierskie obywatelstwo około dwóm milionom osób o korzeniach węgierskich, 

mieszkających za granicą – w samej Słowacji może to dotyczyd około 500 tysięcy osób). W 

odpowiedzi rząd przygotował ustawę, która zabrania podwójnych obywatelstw Słowakom – przy 

przyjęciu drugiego, automatycznie straci się słowackie. Ján Slota, lider Narodowej Partii Słowacji 

stwierdził, że działania węgierskiego parlamentu to „postępująca militaryzacja Węgier i agresja 

wobec Słowacji”. Chociaż koniecznośd reakcji na stanowisko południowego sąsiada potwierdzili 

również liderzy opozycji, propozycje poprawki zgłoszone przez Dzurindę zostały odrzucone.  

Słowaccy komentatorzy podkreślają jednak, że ustawa o podwójnym obywatelstwie to nie jest 

najważniejszy z obecnych problemów Słowacji, w przeciwieostwie m.in. walki z kryzysem finansowym 

i z wysoką stopą bezrobocia wynoszącą blisko 13%. W ostatnich tygodniach to właśnie relacje 

słowacko-węgierskie zdominowały media. – Dookoła tej ustawy wzniosła się nieuzasadniona histeria4 

– tonuje nastroje Pál Csáky, lider partii węgierskiej mniejszości SMK.  

Wśród biorących udział w wyborach partii, warto zwrócid uwagę na liberalną Wolnośd i Solidarnośd 

(Sloboda a Solidarita). Partia Richarda Sulíka przebojem wdarła się na słowacką scenę polityczną – 

ustanowiona w marcu 2009, błyskawicznie zyskała sympatię wyborców. Chod miejsca w Parlamencie 

Europejskim nie zyskała (4,71%, 7. miejsce), dziś jest jednym z kluczowych ugrupowao u naszych 

południowych sąsiadów. Wydaje się byd naturalnym sojusznikiem politycznym SDKÚ-DS, tym 

bardziej, że w wyborach prezydenckich w 2009 roku SaS poparła Radičovą jako kandydatkę na 

Prezydenta Republiki Słowackiej), jednak analitycy sugerują, że na drodze do takiego rozwiązania 

może stanąd koniecznośd wyjaśnienia zarzutów, jakie padły wobec partii Dzurindy ze strony SMERu. 

Istotne będzie też na jakie poparcie będzie mogła liczyd Słowacka Partia Narodowa, która zaliczyła 

rasistowską wpadkę w trakcie kampanii. Pierwszy billboard partii w wyborach pokazywał masywnego 

Roma z nagim torsem pokrytym tatuażami ze sloganem: „Abyśmy nie karmili tych, którzy nie chcą 

                                                           
3
 http://www.sdku-ds.sk/video/showVideo/volby-2010-budu-referendom 

4
 http://spravy.pravda.sk/smk-opustila-po-csakyho-vystupeni-rokovanie-o-dvojakom-obcianstve-1f9-

/sk_domace.asp?c=A100525_121424_sk_domace_p09 



 

St
ro

n
a 
7
 

pracowad”. Wynik wyborczy SNS pokaże na ile Słowacy dali się sprowokowad radykalnej postawie 

węgierskiej ksenofobicznej i nacjonalistycznej partii Jobbik („Najlepsza”), która atakuje przede 

wszystkim Romów i Cyganów, ale także Słowaków.  

Zdaniem Forum Europejskiego możliwe są dwa, równie prawdopodobne scenariusze: 

Scenariusz #1: Wygrana prawicowej koalicji 

Centroprawicowa koalicja skupiona wokół Ivety Radičovej ma szansę stworzenia obozu politycznego, 

który odrzuci dotychczasową politykę słowackiego rządu. Po stronie odrzucenia dotychczasowej linii 

politycznej opowiedział się również kontrowersyjny raper Rytmus, którego wizerunek został 

wykorzystany w reklamie jednej z sieci telefonii komórkowej – ujawnił on później dłuższą wersję 

nagrania, w którym wyśmiewa polityków, w tym Roberta Fica. Pojawia się jednak istotne pytanie: czy 

tyle partii będzie w stanie porozumied się i stworzyd stabilną koalicję? Ryzykownych tematów jest 

wiele, począwszy od tego, czy Słowacja powinna uczestniczyd w wsparciu finansowym borykającej się 

z problemami Grecji - SDKÚ-DS i SaS opowiadają się zdecydowanie przeciw, zaś politycy KDH uważają, 

że należy jej udzielid. Nie wiadomo też, czy SMK zostanie dopuszczone do koalicji. 

Scenariusz #2: Wygrana lewicowej koalicji 

Utrzymanie władzy przez Roberta Fica jest równie prawdopodobne, co zwycięstwo prawicowej 

koalicji. Chociaż rząd SMERu dzieli Słowaków, wciąż ma duże grono swoich zwolenników, których 

mobilizacja może doprowadzid do utrzymania władzy i zaostrzenia relacji słowacko-węgierskich.  

Sylwetki kandydatów na Premiera: 

Robert Fico 
SMER (Kierunek) 
Kolor czerwony 
 

 

45 lat, słowacki polityk socjaldemokratyczny, doktor prawa (pisał o 
karze śmierci), do 1990 roku należał do Komunistycznej Partii Słowacji. 
w latach 1994 – 2000 reprezentował Słowację przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka. Od 1992 do 1999 roku był posłem i 
członkiem Klubu Parlamentarnego Partii Lewicy Demokratycznej, od 
1999 roku lider SMER. W latach 1994 – 2005 był członkiem delegacji 
do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a w latach 2002 – 
2004, tuż przed akcesją Słowacji do Unii Europejskiej, obserwatorem w 
Parlamencie Europejskim. Od 2006 roku premier Słowacji. 
 

Iveta Radičova 
Słowacka Unia 
Chrześcijaoska i 
Demokratyczna – Partia 
Demokratyczna 
(SDKÚ-DS) 
Kolor niebieski 
 

 

53 lat, słowacka polityk centroprawicowa, doktor socjologii, była 
wykładowczyni na Uniwersytecie Komeoskiego w Bratysławie. Od 
października 2005 roku do lipca 2006 pełniła funkcję ministra pracy, 
spraw socjalnych i rodziny w rządzie Mikulaša Dzurindy. Była 
najpopularniejszą członkinią rządu, zrezygnowała po tym, jak media 
odkryły, że w trakcie jednego z posiedzeo Rady Narodowej głosowała 
„na dwie ręce”, również za swoją koleżankę. Chod formalnie nie jest to 
wykroczeniem, sama zrezygnowała z mandatu tłumacząc, że „nie ma 
moralnego prawa pełnid funkcji posła5”. Słowackie media oceniły to 
jako najuczciwszy gest polityka w historii niepodległej Słowacji. Była 
kandydatką na Prezydenta w 2009 roku, w drugiej turze wyborów 
przegrała z Ivanem Gašparovičem osiągając 44,46% głosów. 

                                                           
5
 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80629,7615816,Czy_premier_Slowacji_oprze_sie_kobiecie_.html 
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Informacje o paostwie i ordynacji: 

Wybory: Rada Narodowa, Národná rada Slovenskej republiky, kadencja czteroletnia, poprzednie w 

2006 roku; próg wyborczy wynosi 5%. Kandydat musi mied obywatelsko słowackie i skooczone 21 lat; 

150 posłów. 

Obecne władze: Prezydent Ivan Gašparovič (formalnie bezpartyjny, faktycznie centrolewicowy ĽS-

HZDS, do 2014), Premier Robert Fico (SMER). 

Prognozy, wiosna 2010 (Komisja Europejska): Wzrost PKB 3,6%; inflacja 2,8%, bezrobocie 13,3%6 

Termin: 12 czerwca (sobota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring/sk.html 


