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Potencjalne zagrożenia dla demokratycznego 
systemu politycznego Republiki Czeskiej 

Republika Czeska uchodzi za udany przykład transfonnacji ustrojowej 
i gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunistycz
nego systemu rządów. Wyrazem uznania tego faktu ze strony skonsolido
wanych demokracji zachodnioeuropejskich była akcesja tego państwa do 
Unii Europejskiej (2004), pośrednio także do struktur NATO (1999). 

Nie oznacza to, iż nie istnieją zagrożenia dla demokratycznego ładu, 
który w tym państwie praktykowany jest - abstralutjąc od doświadczeń 
historycznych - od niespełna 30 lat. Przynajmniej za uzasadnione wydaje 
się w mojej opinii stwierdzenie, iż można wskazać na pewne procesy, zja
wiska, które mogą osłabić czeską demokrację i jej postrzeganie. 

Uznaję za nie przede wszystkim: 1) korupcję polityczną, bodaj najważ
niejszy problem, 2) postrzeganie polityki i polityków w społeczeństwie, 
3) zyskujące na znaczeniu ugrupowania populistyczne oraz 4) rozprosze
nie sceny politycznej. 

Rozważania, których celem jest wskazanie na potencjalne zagrożenia 
dla demokratyczności czeskiego systemu politycznego, oparto na litera
turze przedmiotu, badaniach opinii publicznej, dokonywanych najczęściej 
przez Centrum Badania Opinii Publicznej (CWM- Centrum pro vyzkum 
vei'ejneho mineni), będące częścią Instytutu Socjologii Czeskiej Akademii 
Nauk, statystykach wyborczych oraz własnych obserwacjach. 

Demokracja nie jest uważana za idealną formę rządów, lecz z pewnoś
cią za najlepszą ze znanych obecnie. Nie oznacza to, iż jej forma została 
dana raz na zawsze i nie podlega ewolucji. Jak słusznie zauważa Marek 
Bankowicz, przeciwnicy demokracji rzadko występują otwarcie przeciw
ko niej, lecz często próbują ją dookreślać różnymi przymiotnikami. Kon-
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statuje jednak - i sh1sznie - że nie istnieje „inna demokracja" 1
, bo wów

czas mielibyśmy już do czynienia nie z demokracją, a wręcz przeciwnie 
- z niedemokratyczną formą rządów. Warto o tym pamiętać, dokonując 
analizy zagrożeń dla demokratycznej fonny rządów. 

Korupcja polityczna i jej konsekwencje 

Korupcja to ,jedno z najstarszych i najpowszechniejszych zjawisk 
z dziedziny patologii życia społecznego i politycznego"2

• Ulegało ono 
rozszerzeniu m.in. na skutek skomplikowania mechanizmów życia poli
tycznego, co owocowało nowymi metodami korumpowania, obejmujący
mi także polityków i ugrupowania polityczne. W definicjach podkreśla się 
także fakt, że przykładem kompcji może być wykorzystywanie urzędów 
publicznych dla celów prywatnych, co pozostaje niezgodne z interesem 
tychże urzędów (instytucji), wreszcie są to zachowania niezgodne z obo
wiązkami tych osób, często wybieranych na dany urząd w imię zaufania 
społecznego3• W ramach korupcji politycznej politycy nadużywają nie
rzadko swojej władzy4. Z powodów prywatnych (czy to osobistych, czy 
rodzinnych) określone osoby działają w taki sposób, aby osiągnąć korzyść 
materialną lub polepszyć swój status5

• 

Korupcja polityczna cechuje się oddziaływaniem destrukcyjnym, co 
przejawia się spadkiem zaufania do polityków, szerzej patrząc - do insty
tucji politycznych, wreszcie niskim stopniem zaufania wobec demokracji. 
Jej konsekwencją jest uprzywilejowanie określonych aktorów procesów 
politycznych, dyskredytacja przedstawicieli narodu czy wykształcenie się 
struktur klientelistycznych. Dochodzi do działań bezprawnych, łamania 
norm prawnych i reguł uznawanych w społeczeństwie6

• 

Trudno byłoby postrzegać środkowoeuropejskie Czechy jedynie przez 
zjawisko korupcji. Faktem jest, że w tej części kontynentu zachowania 
korupcyjne nie zniknęły wraz z upadkiem korupcjogennego systemu re-

1 M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, proced11ry. instyt11cje, Kraków 2006, s. 45-46. 
2 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), leksykon politologii. Wrocław 2003, s. 195. 
3 A. Z. Kamiński, B. Kamiński, Kor11pcja r.:qdów. Pa1isńVa kom11nistycz11e wobec globali

zacji, Warszawa 2004, s. 24-25. 
• W. Brauneder, Korruption ais historische Phiinomen, [w:] B. BrUnner (red.), Korr11ption 

1111d Kontro/le, Wien, Koln, Graz 1981, s. 79. 
5 J. Volejnikova, Korupce v ekonomicke teorii a praxi, Praha 2007, s. 15. 
6 D. de Neve, Korruption und Demokratie - Perspektiven der Politikwissenschaft, [w:] 

L. Achathaler, D. Hofmann, M. Pazmandy (red.), Korr11ptionsbekiimpji111g ais g/obale Hera11s
fordenmg. Beitriige a11s Praxis und Wissenschafl, Wiesbaden 201 I, s. 133, 138. 
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alnego socjalizmu. Już w badaniach z 2001 r. społeczeństwa państw post
komunistycznych oceniały - być może na wyrost - że wówczas zasięg 
kompcji był większy niż za czasów poprzedniego systemu, w Czechach 
zdanie takie wyrażało aż 70% pytanych7

• 

Próbując wyjaśnić zjawisko korupcji w Czechach, można przywołać 
dwie koncepcje8

• Pietwsza z nich odwohtje się do spuścizny komunizmu, 
jako tego ustroju, który tolerował zjawiska korupcyjne w przestrzeni pub
licznej. W drngiej wspomina się o istniejącej sieci zależności, w trzeciej 
o nieformalnym wpływie shtżb specjalnych. 

Tranzycja systemowa wymagała przeprowadzenia licznych reform 
także o charakterze ekonomicznym. Wśród tych, które mogły wywie
rać, i wywierały, korupcjogenny wpływ wymienia się przede wszyst
kim prywatyzację, regulację rynku, stabilizację pieniądza, a także 
spadek płac w sektorze cywilnym (powodujący bodźce do wzrostu 
korupcji}9

• 

Zmiany, które zaszły na obszarze Czeskiej Republiki po upadku komu
nizmu, były, biorąc pod uwagę kornpcję, typowe dla całego regionu. Przed 
1989 r. korupcja dało się dostrzec w wielu miejscach - np. w handlu, co 
wynikało ze słabego zaopatrzenia w towary. W 1989 r. 39% ankietowa
nych przyznawało, iż do czynów o charakterze korupcyjnym dochodzi
ło przy staraniach o nabycie dóbr długotrwałego użytku (np. pralka). Po 
upływie 9 lat tylko 2% respondentów wskazało na podobne przypadki w. 
Spadek zjawiska nastąpił także w takich dziedzinach jak usługi, shtżba 
zdrowia czy naprawa samochodu. Mimo to korupcja nie zniknęła, zmie
nił się za to jej charakter. Pojawiały się nowe pola korupcji, ankietowani 
wskazywali najczęściej, iż były to: urzędy (20%), policja i sądownictwo 
(po 14%) oraz służba zdrowia (13%)11• Sfera polityki nie była wolna od 
zjawiska korupcji, o czym Czesi mieli się przekonać przy okazji afer z po
litykami w rolach głównych. 

7 T. Strzalecki, Pr=yc:;yny korupcji. Studium krajów postko1111111istycznych w okresie trans
formacji, [w:] A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblic=a, 111var1111kowa
nia, przeciwdziałanie, Wrocław 2006, s. 88-90. Najczęściej opinię taką wyrażano na Ukrainie 
(87%), w państwach pojugoslowiańskich i na Słowacji (po 81%), najrzadziej w Polsce (52%). 

1 Zob. K. Wojtas, Wpływ korupcji na.fi11ansowa11ie partii po/ityc=nych na przykład=ie cze
skiej ODS, [w:] A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblic=a, mranmkowa
nia, przeciwd:.iałanie ... , s. 72. 

9 Ibidem, s. 90-93. 
10 T. Ot:ihal, Vjvoj korupce v ĆR v obdobi transfromace, Centrum vyzkumu konkurencni 

schopnosti ceske ekonomiky, Working Paper, c. 14/2006, Brno 2006, s. 14-15. 
11 Ibidem, s. 16. Dane te pochodz.1 z 200 I r. 
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W systemie politycznym Czech emocje budził sposób finansowania par
tii politycznych 12• Z nim związana była jedna z pierwszych afer politycz
nych (1997), dotycząca najsilniejszej wówczas Obywatelskiej Partii Demo
kratycznej (ODS - Obcanska demokraticka strana). Wśród jej darczyńców 
znaleźli się m.in. Lajos Ba.es z Budapesztu (faktycznie zmarł w 1985 r.) 
oraz Rajiv Singh z Mauritiusa, który najprawdopodobniej nigdy nawet nie 
słyszał o istnieniu tego ugrupowania 13• Warto dodać, iż już dwa lata wcześ
niej opozycji zabrakło głosów, aby w parlamencie przeforsować wniosek 
o zwrot środków otrzymanych przez ODS ( darczyńcą miała być ro.in. firma 
Iceberg, w której posiadaniu były 3 upadające banki)14• Przeciw ewiden
tnym nadużyciom protestowano podczas kilkudziesięciotysięcznych ma
nifestacji w Pradze, lecz sama ODS nie poniosła dotkliwych wyborczych 
konsekwencji, gdyż w 1998 r. uzyskała tylko niespełna o 2 punkty procen
towe mniejsze poparcie niż 4 lata wcześniej, nie była już jednak najsilniej
szym ugrupowaniem w parlamencie. 

Afera związana z ODS nie była jedyną lecz pierwszą dużą, nagłośnioną 
przez media. W późniejszych latach niezmiennie czołowi politycy odgry
wali „pierwsze slazypce" w tego rodzaju stosunkowo licznych wydarze
niach. Najpoważniejsze z nich to: 

• 1998: afera bamberska (spotkanie polityków Czeskiej Partii So
cjaldemokratycznej - ĆSSD z przedstawicielami świata biznesu 
w Bambergu), 

• 2001-2002: afera IZIP (projekt elektronicznego rejestru książeczek 
usług medycznych, który nie funkcjonował, w aferę zamieszani byli 
politycy ODS), 

• 2005: afera premiera Stanislava Grossa z ĆSSD (niejasności co do 
pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości przez 
szefa rządu), 

• 2009: afera toskańska (spotkanie przedstawicieli świata polityki i bi
znesu, w tym premiera Miroslava Topolanka, w willi w Toskanii), 

• 2011: afera dotycząca finansowania posłów ugrupowania Sprawy 
Publiczne (W -Veci Verejne), 

12 Partie finansowane są na 2 sposoby: z budżetu (kwota dotacji zależna jest od poparcia wy
borczego) oraz ze środków prywatnych (składki członków, darowizny, dochody z wynajmu nie
ruchomości, ich sprzedaży), w konsekwencji czego dotacje prywatne stanowiły pokaźne kwoty. 
W połowie lat 90. XX w. wpływy budżetowe stanowiły jedynie ok. 1/3 dochodów partyjnych. 

13 Kniha protikorupćnich strategii, Transparency International Ćeska Republika 2000, s. 27. 
14 K. Wojtas, Wpływ korupcji na finansowanie partii politycznych . . .  , s. 81-83. Zarzuty 

dotyczyły takźe nie do końca wyjaśnionej prywatyzacji stalowni w Trzyńcu. 
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• 2013: afera Jany Nagyovej (ODS), podejrzenie o przyjęcie łapówki, 
w konsekwencji upadek rządu Petra Necasa i konieczność przepro
wadzenia wyborów przedtenninowych, 

• 2016-17: afery dotyczące ówczesnego wicepremiera Andreja Ba
bi.fa 15 

- związane z zarzutami dotyczącymi wyhtdzenia funduszy 
unijnych na ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy Bocianie Gniaz
do, kupnem papierów dh1żnych (mimo braku środków własnych), 
wywieraniem wpływu na administrację finansową oraz zniknięciem 
tajnych nagrań wywiadów z dziennikarzami. 

Biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne zjawisk kompcyjnych w Cze
chach marny do czynienia z określonym typem tych zachowań. Jest to kompcja 
scentralizowana o otwartej sieci - nie is1nieją bariery, aby do niej przystąpić. 
Równocześnie jest to kompcja o charakterze aktywnym. Pod wieloma wzglę
dami wymyka się ona jednak założeniom dotyczącym jej rodzajów. Mimo 
jej zauważalności, państwo to przyciąga znaczące inwestycje zagraniczne 16• 

Badania dotyczące wpływu korupcji na kwestie gospodarcze nie wykazują, 
aby zjawisko to przekładało się na spadek wzrostu gospodarczego 17• 

Przejawy korupcji w znaczący sposób wpływały na społeczną ocenę 
polityki czy szerzej - demokracji. W 1997 r. (przed aferą ODS) 55% Cze
chów pozytywnie oceniało funkcjonowanie demokracji, pięć lat później 
już tylko 42%. Zaufanie do rządu Vaclava Klausa spadło w latach 1995-
1997 z 65 do 20, co także było skutkiem wspomnianej aferyl8

• 

Zmierzenie korupcji jako zjawiska często nieuchwytnego stanowi wy
zwanie samo w sobie. Nie dysponujemy narzędziami i metodami, które 
byłyby stuprocentowo skuteczne. Kilka organizacji o światowym zasię
gu stosuje różne wskaźniki, których zadaniem jest próba porównania po
szczególnych państw pod tym względem. 

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych to indeks percepcji korup
cji (CPI - Corruption Perception Index), stosowany przez Transparency 

15 Po wyborach z października 20 17  r. Babis został premierem. Postawiono mu zarzuty 
prokuratorskie w tej sprawie, w poprzedniej kadencji uchylono mu immunitet poselski, lecz 
po nowych wyborach ponownie nim dysponuje (stan na dzień 1 5  stycznia 20 18  r.). Sprawa 
,,Bocianiego Gniazda" jest uznawana za rozwojową. Zob.: http://www.euractiv.pl/section/poli
tyka-wewnetrzna/news/byly-wicepremier-czech-andrej-babisz-uslyszal-zarzuty/ [ 14.0 1 .2018). 
Rzekomym wyłudzeniem funduszy unijnych zajmuje się obecnie także Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). 

16 Korupce v Ceske Republice, Mimoradna piiloha casopisu Audi tor c. 7 /2006, s. 4-7. 
17 H. Obinger, Korruption, Wirtschaflswachstum 1111d polilische Regime, [w:) J. Borchert, 

S. Leitner, K. Stolz (red.), Polilisclre Korruplion, Opladen 2000, s. I 09- 1 1  O. 
11 K. Vodicka, Das polilische System Tschechiens, Wiesbaden 2005, s. 98-102. Później 

żaden rząd czeski nie zbliżył się nawet do poziomu zaufania 65¾. 
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International i ogłaszany rokrocznie, od 1 995 roku. Wartość indeksu wy
nosi od O do 1 O, przy czym 1 O oznacza, że dane państwo jest najmniej do
tknięte zjawiskami korupcji .  Indeks jest oparty na danych z wielu źródeł, 
lecz nie rozróżniają one korupcji administracyjnej i politycznej ł9• 

W ostatniej edycji za rok 201 6  ujęto 176 państw. Ocenie podlegała tak
że Republika Czeska, po raz pierwszy ujęta w zestawieniu za rok 1 997 -
wówczas na 27 miejscu na 52 sklasyfikowane państwa (Węgry były na 
miejscu 28, Polska na 29). Wartość indeksu CPI dla Republiki Czeskiej 
w latach 1997-2016 zaprezentowano na wykresie I .  

6 

5 

4 

3 

2 

o 

wartość CPI 
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Wykres 1. Indeks CPI w odniesieniu do Republiki Czeskiej w latach 

1997-2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.transparency.org 

Dane wyraźnie potwierdzają zachodzące zmiany. W latach 1997-2002 
notowano spadek indeksu20

, aż do poziomu 3,7 (2002), co oznaczało 
wzrost korupcji .  W latach od 2002 do 2008 r. odnotowano poprawę pod 
tym względem, a od 2008 r. ponowny wzrost korupcji i spadek indeksu 
do poziomu 4,4 (20 1 1). Obecnie indeks percepcji wynosi 5,5 - co daje 
47 miejsce w świecie21

• Co istotne, nie nastąpił pod tym względem wyraź
ny przełom. Nie jest to bezsprzecznie powód do dumy. 

19 J. GrafLambsdorff, Wie liifJt sich Korruption messen? Der Korruptionsindex von Transpar· 
e11cy l11ternational, [w:] J. Borchert, S. Leitner, K. Stolz (red.), Politische Korn,ption ... , s. 45-71. 

211 Spadek indeksu po 1997 r. należy wiązać z ujawnieniem afer dotyczących finansowania 
ODS. 

21 Corrupfion Percepfions Index 2016. Czechy znajdują sią w tym zestawieniu za takimi 
państwami, jak Bhutan, Barbados, St. Lucia czy Gruzja. Spośród postkomunistycznych państw 
środkowoeuropejskich wyżej są: Estonia (22 miejsce), Polska (29), Słowenia (31), Litwa (38) 
i Łotwa (44). 
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Odnosząc się do prowadzonych od lat badań opinii społecznej, doty
czących korupcji, rzuca się w oczy, iż pytanym wręcz niezmiennie korup
cja kojarzy się z pmtiami politycznymi. 7 1  % oceniło w marcu 20 1 7  r., iż 
zjawisko to występuje w ugrnpowaniach z natężeniem 5 lub 4 (5 oznacza
ło najwyższy stopień korupcji), w sferze podziału środków unijnych taką 
ocenę wystawiło 68% respondentów, a odnośnie do ministerstw i urzędów 
centralnych 58%22

• 

W istocie trndno się zatem dziwić, iż pod względem korupcj i Czechy 
zostały zaliczone do tych państw Unii Europejskiej ,  w których zjawisko 
to stanowi ważny problem. Z drugiej strony jej natężenie -moim zdaniem 
- przekłada się na społeczną ocenę polityki i postrzeganie ludzi w nią za
angażowanych. Jest to postrzeganie niezwykle negatywne. 

Postrzeganie polityki i pol ityków 

Bez wątpienia pod tym względem Republika Czeska wykazuje zna
czące podobieństwa do innych państw środkowoeuropejskich, dokładniej 
mówiąc postsocjalistycznych, obejmując tym pojęciem także obszar byłej 
NRD, wchodzący po zjednoczeniu w skład Niemiec23• Już badania opinii 
publicznej, przeprowadzone przez Eurostat, wyraźnie wskazywały, iż po
ziom zaufania do parlamentów, rządów i partii politycznych w nowych 
państwach członkowskich UE, które przystąpiły do niej w latach 2004 
i 2007 r., był średnio dwukrotnie niższy w państwach „starej piętnastki"24

• 

Jak zatem politycy i polityka są postrzegani przez społeczeństwo w Cze
chach? Informacji na ten temat dostarczają badania opinii publicznej . Od 
2010 r. diagnozuje się, jakie - w oczach pytanych - są motywy zajmowa
nia się polityką w tym państwie? Odpowiedź na to pytanie od kilku lat nie 
zmieniła się: zdecydowanie dominuje opinia, iż są to z reguły motywy 
związane z korzyściami majątkowymi i zyskaniem znaczenia. W sondażu 
z lutego 201 6  r. 58% pytanych wskazało, iż poszczególne osoby wstępują 
do świata polityki głównie z chęci zysków ekonomicznych ( dodatkowo 

�! Nci=or na ro=śife11ost a miru korupce II verejnych ci11ite/1i a i11sti111ci - bfe=en 2017, s. 3, 
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4266-nazor-na-rozsire
nost-a-miru-korupce-u-verejnych-cinitelu-a-instituci-brezen-20 17, [ 14.0 1 .20 1 8). Za najmniej 
dotknięte korupcją pytani uznali szkolnictwo ( 1 6%). 

23 K. Koźbiał, K1J1::ys demokracji na wschod::ie? Frekwencja wyborcza w nowych krajach 
wiązkowych RFN 25 lat po ::jed11oc::e11i11, ,.Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 20 16, 
nr 49. s. 149. 

1• S. Ossowski, Kry::ys liberalnej demokracji w Polsce na tle innych pmistw c::/onkowskich 
Ullii Europejskiej, ,.Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2008, nr 2, s. 1 03-104. 
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3 1  % uznaje, że jest to raczej ważny powód), dla 56% powodem jest chęć 
uzyskania władzy, rządzenia. Tylko 11 % uznało za powód politycznego 
zaangażowania chęć rozwiązywania problemów społecznych25

• 

Z rezultatami tymi korespondują badania z marca 20 1 7  r., w których 
pytano o kulturę polityczną polityków poszczególnych partii, tak na po
ziomie ogólnopaństwowym, jak i lokalnym. Jedynie 29% ankietowanych 
przyznało, że kultura polityczna członków rządu jest bardzo dobra lub ra
czej dobra, w przypadku posłów taką opinię wyraziło jeszcze mniej pyta
nych - 19%. Przeciwne zdanie reprezentowało, odpowiednio, 65 i aż 75% 
pytanych26• Jeśli chodzi o posłów, rezultat ten i tak jest nieco lepszy niż 
kilka lat temu. W przypadku polityków każdej partii liczba ocen pozytyw
nych nie przeważała nad ocenami negatywnymi, najlepiej oceniano polity
ków ANO 2011, co znalazło odzwierciedlenie podczas ostatnich wyborów 
parlamentarnych. 

Należy wreszcie skonstatować, iż wśród grup, profesji, wypowiadają
cych się na temat sytuacji w Czechach zaufanie do polityków jest najniż
sze (sic!), wyraża je (lub raczej wyraża) tylko 1 6% pytanych, przeciwne 
zdanie przedstawia aż 80%. Wydaje  się, iż ów brak zaufania generalnie 
dotyczy także polityków spoza Czeskiej Republiki, gdyż niewiele wyżej 
zostali ocenieni politycy innych państw i przedstawiciele UE (ufa im, od
powiednio, 20% i 21%)27

• 

Niska ocena polityków przekłada się także na - mówiąc wprost - ne
gatywne postrzeganie instytucj i  politycznych, istotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania państwa. Najniższym poparciem społecznym cieszy się 
Izba Poselska Republiki (23%), nieco lepiej w październiku 2017 r. oce
niano rząd oraz Senat (po 29%), a najlepiej instytucje najbliższe obywate
lom na co dzień - rady gmin (6 1 %) i starostów (60%)28

• 

21 Mineni o motivech vstupu do politiky - 1inor 2016, s. 1 -2, https://cvvm.soc.cas.cz/cz/ 
tiskove-zpravy/politicke/demokracie-o bcanska-spolecnost/20 l 9-mineni-o-motivech-vstupu
do-politiky-unor-201 6 (14.01 .20 18). 

26 Zdecydowanie lepiej oceniani są politycy na szczeblu gmin, miast i krajów. Poli/icka 
kultura vefejne ćinnych lidi - bfezen 2017, s. I ,  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/po
liticke/hodnoceni-politicke-situace/4269-politicka-kultura-verejne-cinnych-lidi-brezen-201 7  
[14.0 1 .20 1 8]. 

27 D1ivera na::orrim vybranych skupin vyjadi'1yicich se k vefejnym ottizkam v ĆR - Njen 
20 I 7, s. 3, https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/44 76-
duvera-nazorum-vybranych-skupin-vyjadrujicich-se-k-verejnym-otazkam-v-cr-rijen-20 1 7  
[14.0 1 .20 18). Największym zaufaniem cieszą się przedstawiciele świata nauki (8 1%), anality
cy ekonomiczni (60%) i przedstawiciele Czeskiego Banku Narodowego (52%). 

21 D1ivera 11s/avnim inslil11ci111 v Njn11 2017, s. I ,  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpra
vy/politicke/instituce-a-politici/4448-duvera-ustavnim-institucim-v-rijnu-20 I 7 [ 14.0 1 .201 8]. 
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Biorąc pod uwagę przywołane dane, trndno dziwić się, iż znacząco spad
ło także uczestnictwo w wyborach do Izby Poselskiej. O ile w 1996 r. fre
kwencja wynosiła jeszcze 76,4%, to dziesięć lat później 64,5%, a w 2017  r. 
już tylko 60,9% (w 2013  r. nawet 59,5%)29

• 

Wpływ na złe postrzeganie świata polityki przez społeczeństwo czeskie 
miały zapewne nie tylko wspomniane afery korupcyjne, ale i nierzadkie 
wcale skandale polityczne, wśród których wyróżniane są generalnie trzy 
rodzaje: skandale o podłożu seksualnym, skandale finansowe i skandale 
związane z nadużywaniem władzy30

• Nie będzie przesady w stwierdzeniu, 
iż w czeskim życiu politycznym nie zabrakło przykładów odnoszących 
się do każdego z tych trzech rodzajów. Za skandal seksualny uznano m.in. 
pobyt premiera Topolanka w towarzystwie rozebranych kobiet w willi 
włoskiego premiera Silvia Berlusconiego (2009)31

• Szerokim echem, z po
wodu żemtjących wypowiedzi, odbił się także skandal dotyczący „tech
nicznego" premiera Jiriego Rusnoka, związany z jego niechęcia do wyjaz
du na pogrzeb Nelsona Mandeli z powodu zbyt dużej odległości32

• Tego 
rodzaju wydarzenia, współcześnie dodatkowo podkreślane przez media, 
mają istotny wpływ na postrzeganie sfery politycznej. Nietrudno zgodzić 
się ze stwierdzeniem, iż „ważny skandal polityczny lub seria mniejszych, 
choć w sumie istotnych skandali, może jednak przyczynić się do wytwo
rzenia kultury pogłębiającej się nieufności"33

• 

Ugrupowania populistyczne i ich postulaty 

Trudno w jednoznaczny sposób zdefiniować populizm, gdyż obejmuje 
on różne zjawiska, odnosi się również do różnych sfer życia34

• Bez wąt-

2� Za: www.volby.cz [ 1 8.0 1 .20 18]. 
30 J. B. Thompson, Skandal polityczny. Władza i jmvność w epoce medialnej, Warszawa 

20 1 0, s. 1 52. 
31 https://zpravy.idnes.cz/berlusconi-dal-zabavit-fotky-z-vecirku-pry-je-na-nich-i-nahy 

-topolanek-1 kk-/zahranicni.aspx?c=A09053 1_230 I 58_zahranicni_abr, [ 17.0 1 .201 8]. 
32 http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/rusnok-ty-vole-umrel-mandela-kdo-tam-pojede-a

kdo-zaplati_29 1276.html#.UyTP3c7n2Ww [09.01 .20 1 8]. 
33 J. B. Thompson, Skandal polityczny .. .  , s. 322. 
i. Na temat populizmu zob. m.in.: C. Mudde, Populist radical right parties in Europe, 

Cambridge, New York 2007; Mudde C., W imię chlopó11; robotników i narodu. Pop11lb11 
IV Europie Wschodniej, [w:] Y. Meny, T. Sure! (red.), Demokracja IV obliczu populi=/1111, War
szawa 2007; O. Wysocka. (red.), Populizm, Warszawa 20 1 O; E. Laclau E., Ro:11111 populistyczny, 
Wrocław 2009; J. M. De Waele, A. Pacześniak (red.), Populizm w Europie. Defekt i pr::ejaw 
demokracji? Warszawa 20 1 0; M. Marczewska-Rytko (red.), Populi:111 na pr:e/0111ie XX i XXI 
wieku. Panaceum czy pułapka dla współc:esnych społec:eństw? Toruń 2006. W swoich rozwa
żaniach Cas Mudde wyróżnia ponad 20 typów populizmu. 
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pienia należy zwrócić uwagę, iż często cechuje się charakterem antysyste
mowym, podaje w wątpliwość kompetencje rządzących (czy szerzej klasy 
politycznej), odnosi się do haseł demagogicznych i powiela stereotypy. 
Uznaje poza tym, iż to właśnie „lud" ma mądrość do rządzenia (i stąd po
puliści nierzadko podkreślają konieczność podejmowania ważnych decyzji 
poprzez referendum). Hasła populistyczne zdobywają popularność tam, 
gdzie można wskazać na grnpy wykluczone, źle sytuowane ekonomicznie, 
obawiające się zmian bądź nowych procesów Gak np. integracja europej
ska), wreszcie mniejszości np. narodowe czy etniczne, które mogą stać się 
„łatwym celem" dla populistów. W warstwie językowej populiści odwohtją 
się do emocji, odmieniając słowa „lud", ,,naród" przez wszystkie przypad
ki, świat przedstawiają w sposób antagonizttjący (my-oni, bogaci-biedni), 
wspominając o takich wartościach jak sprawiedliwość, godność, prawda35• 

Wymienione wyżej cechy ruchów populistycznych występowały, i na
dal są zauważalne, w Republice Czeskiej . W ostatniej kampanii wyborczej 
przed wyborami parlamentarnymi pojawiły się hasła dotyczące zagrożeń 
ze strony uchodźców, oddania władzy „ludowi" (referenda), wreszcie 
obietnic, iż dane ugrupowanie po objęciu rządów dokona zmiany, odno
wienia czeskiej polityki. 

Funkcjonowanie w systemie politycznym Republiki ugrupowań, które 
można określić mianem populistycznych, nie jest niczym nowym, jednak 
nigdy - od momentu istnienia niezależnej państwowości - ich znaczenie 
nie było tak doniosłe jak obecnie. Za pierwsze ugrupowanie populistyczne 
w Czechach uznawane jest, założone jeszcze w 1990 r. przez Miroslava 
Sładka, Zjednoczenie dla Republiki - Republikańska Partia Czechosłowa
cji (SPR-RSĆ - Sdruzeni pro republiku - Republikanska strana Ćeskos
lovenska), która po wyborach z 1 992 i 1 996 r. znalazła się w parlamencie. 
Jednym z jej głównych haseł wyborczych był antykomunizm, co wystar
czyło do uzyskania zauważalnego wsparcia, lecz tylko w pierwszej fazie 
niezależności Republiki Czeskiej36

• W okresie późniejszym to znaczenie 
było marginalne. Poza tym szermowano retoryką antyromską, antyniemie
cką, piętnowaniem korupcji i koniecznością walki z przestępczością37

• 

35 J. Bralczyk, O populizmiehzykowym, [w:] H. Satkiewicz(red.), Polszczyzna w ko1111111iko
wani11 publicznym: prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z oka::ji jubileuszu Jej i Jej 
Zakładu, Warszawa 1999, s. 81-85. 

36 K. Wojtas, Partie populistyczne w Czechach i na Słowacji, Warszawa 201 1 ,  s. 1 69-
170. Autorka określa to ugrupowanie jako skrajnie prawicowe. SPR-RSĆ została rozwiązana 
w 2013 r. 

37 Ł. Stach, Środkowoeuropejscy populiści lrzymąjq się mocno? Populi:m w Czechach, na 
Słowacji i Węgrzech, ,.Krakowskie Studia Międzynarodowe" 201 1 ,  nr 4 (Vlll), s. 226. Partia 
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Niektórzy za ugrupowanie populistyczne uznawali także Komu
nistyczną Partię Czech i Moraw (KSĆM - Komunisticka strana Ćech 
a Moravy)38

, partię postkomunistyczną, która nierzadko odwoh1je się do 
okresu komunistycznego, w żaden sposób nie odcinając się od niego. 
KSĆM jest stałym elementem czeskiego życia politycznego, będąc na
wet przejściowo trzecią siłą w Izbie Poselskiej .  

Obecnie na  scenie politycznej analizowanego państwa nie brakuje 
ugrupowań posługujących się hasłami populistycznymi. Co jednak warto 
podkreślić, dwa z nich znalazły się w Izbie Poselskiej39 po ostatnich wy
borach, mających miejsce w dniach 20-2 1 października 20 17  r. : Wolność 
i Demokracja  Bezpośrednia (SPD - Svoboda a prima demokracie) oraz 
Czeska Partia Piratów (Ćeska Piratska Strana) . Pierwsze z nich uzy
skało 1 0,6% głosów, drugie 1 0,8%, w obu przypadkach przełożyło się 
to na 22 miejsca w tej izbie parlamentu, co w sumie daje 22% miejsc. 
Z tego powodu, iż są to ugrupowania parlamentarne, należy o nich wy
raźnie wspomnieć, akcentując, iż nie są one bynajmniej marginalne, 
a swoje poparcie wyborcze uzyskały przy wykorzystaniu określonych 
argumentów. 

SPD to ugrupowanie, które powstało w połowie 20 1 5  r. Kluczową 
postacią partii jest senator Tomio Okamura, urodzony w Tokio, którego 
ojciec ma korzenie japońsko-koreańskie, matka morawskie. W 20 1 3  r. 
Okamura był założycielem ruchu Świt Demokracj i  Bezpośredniej 
(Usvit - Usvit pi'ime demokracie), obecnego w parlamencie w latach 
20 1 3-2017.  

Zarówno Świt, jak i SPD za jedno ze swoich głównych haseł pro
gramowych uznały odwołanie się do demokracj i  bezpośredniej ,  mającej 
być remedium na wszystkie problemy współczesnej demokracji, także 
czeskiej .  W programie partia wzywa, aby poprzez referenda obywatele 
mogli rozstrzygać istotne sprawy dotyczące państwa i jego polityki (np. 
ewentualne dalsze członkostwo w Unii Europejskiej), aby mogli bez
pośrednio wybierać hejtmanów i starostów, a także w drodze referen
dum odwoływać polityków (z prezydentem włącznie)40• Wprowadzenie 
w życie tych postulatów byłoby bez wątpienia daleko idącą zmianą do-

przedstawiała się jako obrońca „zwykłych ludzi", w polityce międzynarodowej żądała zwrotu 
przez ZSRR, a później Ukrainę, Rusi Zakarpackiej. 

11 K. Wojtas, Partie populistyc=ne .. . . 
19 Artykuł, z uwagi na szczupłość miejsca, nie odnosi się do ugrupowań pozaparlamentar

nych, wśród których także nie brak populistów. 

,I() http://www.spd.cz/program [29. 12 .20 1 7]. 
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tychczas praktykowanego systemu politycznego, w którym sięganie do 
rozstrzygnięć przy bezpośrednim udziale obywateli w referendum jest 
wręcz nieznane4 1

• 

Inne postulaty, przedstawione przez SPD przed ostatnimi wyborami, 
także można, w mojej ocenie, uznać za populistyczne, proste w treści, 
a jednocześnie przyczyniające się do pozyskania wyborców. Zaliczyłbym 
do nich następttjące propozycje42

: 

• wprowadzenie osobistej, finansowej i karnej odpowiedzialności po
lityków za ich działania, w szczególności odpowiedzialności karnej 
,,za korupcję i rozkradanie środków publicznych", 

• wprowadzenie ustawy przewidującej konieczność udowodnienia 
posiadanego majątku powyżej 20 mln koron (ok. 3,3 mln złotych), 
gdyż jak przekonuje partia, ,,co złodziej ukradł, musi zwrócić", 
w wypadku braku udowodnienia pochodzenia majątku obłożenie go 
stuprocentowym podatkiem, 

• wprowadzenie w życie ustawy przewidującej ochronę obywateli 
przed mafią lichwiarską, 

• zakończenie podnoszenia podatków, 
• doprowadzenie do tego, aby państwo służyło obywatelom poprzez 

prawidłowo funkcjonujący system ochrony zdrowia, ochronę wolno
ści obywatelskich, wspieranie wartości rodzinnych, rodzin z dzieć
mi i seniorów, 

• negatywne nastawienie wobec migrantów „trudno przystosowują
cych się", konieczność kontroli czeskich granic i „konsekwentne 
śledzenie islamistów wspierających dżihad i szariat". 

Operowanie prostymi hasłami wyborczymi - o jednoznacznym prze
kazie - przyniosło SPD sukces wyborczy, za jaki należy uznać poparcie 
ponad 10% głosujących. Szczególnie ostatni z wymienionych postulatów, 
odwołujący się do rzekomego zagrożenia, jakie miałby dla bezpieczeń
stwa Republiki Czeskiej stanowić kryzys uchodźczy w Europie, był sze
roko wykorzystywany w kampanii wyborczej (zob. ilustracja 1). Trudno 
jednak dociec, jak owe propozycje miałyby zostać urzeczywistnione, gdyż 
są to sformułowania dość ogólnikowe. Przyciągające uwagę i pozwalające 
na przynajmniej krótkotrwałe osiągnięcie poparcia wyborców. 

41 Do tej pory w Republice Czeskiej odbyło się tylko jedno referendum ogólnopaństwowe. 
W 2003 r. większością ponad 77% głosujących zdecydowano o członkostwie Czech w Unii 
Europejskiej. 

42 Wszystkie postulaty i cytaty pochodzą re strony internetowej ugrupowania: www.spd. 
cz [05.0 1 .20 I 7]. 

58 



Potencjalne zagrożenia dla demokratycznego systemu politycznego Republiki Czeskiej 

Ilustracja 1. Przykład plakatu wyborczego SPD 

Źródło: http://www.spd.cz/program, 05.0 1 .20 18  

Dodatkowo SPD, i jej przewodniczący, uznawane jest za organizację 
prorosyjską. Okamura popierał m.in. przeprowadzenie tzw. referendów na 
terytoriach opanowanych przez separatystów na wschodniej Ukrainie43 • 

Owa prorosyjskość określonych osób aktywnych na scenie politycznej 
Czech (za taką uznaje się m.in. prezydenta Zemana) też może zresztą sta
nowić potencjalne zagrożenie dla stabilności systemu politycznego pań
stwa. 

Drugim ugrupowaniem politycznym o charakterze populistycznym, 
które po ostatnich wyborach znalazło się w Izbie Poselskiej ,  są Piraci. 
Partia powstała w Czechach w 2009 r., wpisując się w ogólnoeuropejski 
mch tego typu ugrupowań, domagających się swobody internetu i dostę
pu do informacji. Dotąd nie osiągała w wyborach znaczących sukcesów. 
Uzyskanie 22 miejsc w parlamencie w październiku 2017 r. jest nim bez 
wątpienia. 

Partia Piratów także przywiązuje duże znaczenie do wprowadzenia do 
systemu politycznego instrumentów demokracji bezpośredniej : inicjatywy 

,i P. Krekó, L. Gyori, E. Zgut, Po=drowienia z Rosji. Działalność prorosyjskich ekstremi
stycznych grup szerzących nienmviść w Europie Środkowo-Wschodniej, Raport opracowany 
przez Political Capital, 20 17,  s. 1 9. http://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/ 
PC_NED_summary_analysis_PL_20 170428.pdf, [ 18.01 .20 18]. 
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ustawodawczej dla obywateli, wiążących referendów na każdym poziomie 
(dotyczących np. umów międzynarodowych czy członkostwa w organi
zacjach międzynarodowych), ludowego weta prowadzącego po zebraniu 
odpowiedniej liczby podpisów do odrzucenia ustaw oraz bezpośredniego 
wyboru funkcjonariuszy publicznych, także sędziów44• Piraci przedstawia
ją się jako ,Jedyna partia niezwiązana ze skandalami, korupcją i biurokra
cją". Istotne znaczenie przywiązują do zdobyczy technicznych, domagając 
się ich wprowadzenia do praktyki kontaktów między państwem a obywa
telem, jednocześnie przykładając dużą wagę do swobody przepływu infor
macji. Piraci opowiadają się za państwem prawa, formułującym przepi
sy w sposób jasny i jednoznaczny dla obywateli oraz za wprowadzeniem 
sprawiedliwego, przejrzystego i łatwego w zrozumieniu systemu podatko
wego (w praktyce trudno dociec, jak miałby on wyglądać). Odnosząc się 
do Unii Europejskiej, Piraci uważają, iż organizacja ta wymaga refonny 
polegającej m.in. na wzmocnieniu elementów demokratycznych, jedno
cześnie protestują przeciw marnotrawstwu i biurokracji. 

W programie Partii Piratów elementów populistycznych jest zatem wy
raźnie mniej niż w przypadku SPD. Poprzez dystansowanie się od ugrn
powań funkcjonujących do tej pory w systemie partyjnym państwa Piraci 
wykluczają swój ewentualny udział w rządzeniu. 

Próba odwoływania się do konieczności wprowadzenia instrumentów 
demokracji bezpośredniej (przypadek SPD i Piratów) nie jest zresztą spe
cjalnością tylko czeskiej sceny politycznej. Paweł Kowal, opisując zmiany 
zauważalne na scenach politycznych wielu państw, uznaje, iż dochodzi 
do „wojny z elitami", prowadzonej m.in. przez ugrupowania reprezentu
jące populistyczny nacjonalizm, a jednym z narzędzi owej wojny ma być 
właśnie demokracja bezpośrednia - w  imię tego, iż wola ludu ma stać się 
prawem45• 

Czy tego typu ugrnpowania, szermujące w swoich programach, a także 
podczas kampanii wyborczych, hasłami populistycznymi, mającymi da
wać proste rozwiązania, stanowią zagrożenie dla demokracji? Zasadniczo 
można dać na to pytanie pozytywną odpowiedź, jeśli przyjmiemy, iż sta
nowią one istotny składnik systemu partyjnego. W mojej ocenie ma to 
obecnie miejsce w Republice Czeskiej. Świadczą o tym m.in. problemy 
ze sformowaniem gabinetu po wyborach z października 2017 r. Na cze-

" Wszystkie postulaty i cytaty pochodzą ze strony internetowej ugrupowania: www.pirati. 
cz/program, (05.0 1 .201 8]. 

�s P. Kowal, Spragnieni to::samości, ,,Rzeczpospolita. Plus Minus" z 21-22 października 
20 17  r., nr 82 (1286) s. 4. 
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le nowego rządu stanął przywódca zwycięskiej Akcji Niezadowolonych 
Obywateli (ANO 201 1 -Akce nespokojenych obcam'.'1i6 Andrej Babis, lecz 
jest to rząd mniejszościowy, inne pa1tie bowiem odmówiły wzięcia udzia
łu w koalicji rządowej . Trudno zatem w tym przypadku dopatrywać się 
stabilności całego systemu, zarazem trudno wykluczyć przedterminowe 
wybory, co nie byłoby zresztą niczym zaskakującym w najnowszej historii 
politycznej Republiki47

• 

Rozproszenie sceny politycznej48 

Zagrożenie to wiąże się przede wszystkim ze stabilnością sceny po
litycznej .  Rozdrobnienie sceny politycznej powodttje w konsekwencj i 
niestabilność i - nierzadko - daleko idące problemy ze stworzeniem par
lamentarnej większości, dającej podstawy do sprawowania władzy. Jak za
tem problematyka ta odzwierciedla się w systemie politycznym Czech? 

Przez długi okres czeski system partyjny uznawany był za stabilny, 
umiarkowanie wielopartyjny z występującymi najczęściej dwoma głów
nymi partiami49• Żadna z nich wprawdzie nigdy nie uzyskała pozycj i  do
mimtjącej50, w związku z czym do rządzenia konieczne były koalicje (zło
żone nawet z 3 bądź 4 ugrupowań). Zdarzały się nawet sytuacje, w których 
rządziły gabinety mniejszościowe. 

Niewątpliwie system partyjny uległ w ostatnich kilku latach znaczące
mu rozproszeniu, mimo że nie zmieniło się prawo wyborcze (próg wybor
czy w dalszym ciągu utrzymany jest na poziomie 5% poparcia). W konse
kwencji w obecnej Izbie Poselskiej, składającej się z 200 posłów, zasiadają 

�6 Gdyby poddać wnikliwej analizie program tego ugrupowania, to i w nim można dopa
trzeć się haseł populistycznych. 

" Wybory parlamentarne z 20 13  r. także były przedtenninowe. 
�• Szersze rozważania na temat czeskiego systemu partyjnego zob.: K. Koźbiał, The evo/11-

tion of the party systems of the Czech Rep11b/ic and the S/ovak Repub/ic after the disintegration 
of Czechos/ovakia. Comparalive analysis „Przegląd Politologiczny" 2017, nr 4, s. 133-144; 
K. Koźbiał, System partyjny Republiki Czeskiej, [w:] K. Żama (red.), Europa Środkowa. Cen
tral Europe. T. V, Oświęcim 2016, s. 196-213 .  

'9 W. Sokół, System polityc;ny Czech, [w:] W. Sokół, M.  Żmigrodzki (red.), Systemy poli
tyczne pa,ishv Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005, s. 250-254. 

so Szczytowym momentem poparcia dla dwóch największych ugrupowań: socjaldemokra
tów (ĆSSD) i prawicowej ODS były wybory z 2006 r., w których obie partie uzyskały w sumie 
prawie 68% poparcia. Dla porównania, w 20 13  r. było już tylko nieco ponad 28% głosów. 
Zob.: K. Koźbiał, The Party System of the Czech Republic, [ w:] G. Pożarlik (red.), Joint Second 
Cycle Degree in Internatio11a/ Relations: Europe in the Yi.segrad Perspective. On-line Reade1: 
Kraków 2014, s. 137-138. https://visegradstudies.files.wordpress.com/201 5/0 1/visegrad-read
er-20 14_pr.pdf 
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Kr,:ysztof Koźbiał 

przedstawiciele aż 9 ugmpowań. Jest to liczba największa w okresie nie
podległości pa11stwa czeskiego, co ilustmje wykres 2. 
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Wykres 2 .  Liczba partii w czeskiej Izbie Poselskiej w latach 1992-2017 

Źródło: opracowanie własne 

W zasadzie teoretycznie trndno sobie wyobrazić dalsze rozdrobnienie 
sceny politycznej, punkt krytyczny został prawdopodobnie osiągnięty. 
Wspomniane wyżej problemy w nieudanym, jak dotąd, formowaniu więk
szościowego rządu czeskiego mogą owocować koniecznością przeprowa
dzenia wyborów przedterminowych, co z kolei wcale nie musi oznaczać 
większej stabilności, przy wyraźnym słabnięciu poparcia wyborców dla 
ugrupowań najsilniejszych. Tym samym istnieje ryzyko, iż hasła populi
styczne nadal będą mogły przyciągać wyborców zniechęconych do polity
ki i polityków, szukających nieistniejącego, cudownego środka na niedo
statki demokracji, nie tylko czeskiej. 

Podsumowanie 

Przesadne byłoby stwierdzenie, iż demokratyczny system rządów jest 
w Czeskiej Republice bezpośrednio zagrożony. Niemniej jednak istnieją 
niepokojące sygnały, iż mamy do czynienia ze zjawiskami, opisywanymi 
wyżej,  które w dalszej perspektywie mogą stanowić przynajmniej punkt 
wyjścia do zastanowienia się nad stanem czeskiej demokracji, być może 
nawet demokracji w postkomunistycznych państwach środkowej części 
Starego Kontynentu. 

Mimo niskiej oceny polityków i partii politycznych, zauważanych prze
jawów korupcji i afer politycznych czeskie społeczeństwo zdaje się zado-
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wolone ze stanu demokracji w Republice. W lutym 2017 r. 60% badanych 
wyraziło opinię, że są zdecydowanie lub raczej zadowoleni z funkcjono
wania czeskiej demokracji (choć zdecydowanie usatysfakcjonowanych 
było zaledwie 5%). Był to, co godne podkreślenia, najlepszy wynik od 
2004 r., kiedy to CVVM rozpoczęło takie badania. Zdecydowanie i raczej 
niezadowolonych było 36%5 1

• Jednocześnie 48% pytanych uznało, że de
mokracja jest najlepszym sposobem rządzenia (26% uważało, iż w okre
ślonych okolicznościach system autokratyczny jest lepszy). Także według 
amerykańskiej organizacji Freedom House czeska demokracja zaliczana 
jest do najwyższej grupy w świecie, uzyskując w 2017 r. 94 punkty na 100 
możliwych52 

Tak zasadniczo pozytywna ocena demokracja może napawać optymi
zmem, jednak - na co wskazują przykłady innych państw środkowej Euro
py - droga od demokracji do praktyk, które spotykają się z surową oceną 
organizacji międzynarodowych, nie jest wcale daleka. 

Wymienione zagrożenia, istniejące w mojej opinii w systemie poli
tycznym Republiki Czeskiej, mogą przybrać rożną formę. Niepokojący 
jest zapewne fakt braku sukcesów w walce ze zjawiskami korupcyjnymi 
i pojawienie się na scenie politycznej ugrupowań populistycznych. Roz
drobnienie sceny politycznej nie powinno zapewne dalej postępować, na
tomiast negatywna opinia czeskiego społeczeństwa na temat polityków 
może zostać poprawiona w zasadzie jedynie poprzez skuteczne i uczciwe 
działania tych ostatnich. 

si Ncizo,y ceske vefejnosti na 111-ove,i demokracie a respektovcini lidskych prciv v CR -
111101· 2017, s. 2, https://cvvrn.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska
spolecnost/4262-nazory-ceske-verejnosti-na-uroven-demokracie-a-respektovani-lidskych
prav-v-cr-unor-20 1 7  [ 17.01 .20 18]. W 20 1 3  r. jedynie 33% miało pozytywne zdanie na temat 
demokracji  w Czechach. 

s� Freedom in the World 20 I 7, https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH _FIW _ 20 17 _ 
Report_Final.pdf, [ 15 .0 1 .20 1 8]. Do najwyżej ocenianej grupy zaliczono jednak aż 87 państw 
świata. 
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