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Összefoglalás: A különböző médiumok hatalmas fordulatként értékelték a 
2017-es cseh képviselőházi választások eredményét, az Andrej Babiš által 
vezetett ANO 2011 párt győzelmét és az újonnan megjelenő, rendszerellenes 
(anti-establishment) pártok bejutását a parlamentbe. Már a 2013-as 
választásokon megfigyelhető volt a tradicionális pártok gyengülése és 
a rendszer-, valamint elitellenes formációk térnyerése. A közvéleményt 
már akkor is az foglalkoztatta a leginkább, hogy vajon a hagyományos 
pártrendszer végének jelei mutatkoztak-e meg a választások eredményében. 
A képviselőház az idei választások után tovább polarizálódott. Az Ivan Bartoš 
vezette Kalózpárt, illetve a Tomio Okamura nevéhez köthető szélsőjobboldali 
Szabadság és Közvetlen Demokrácia Pártjának hatalmas térnyerése, továbbá 
a baloldal összeomlása váratlanul érte a szakértőket is. Az ANO 2011 hiába 
aratott látványos sikert, a képviselőházi többséget nem tudta megszerezni, 
ezért koalíciós tárgyalásokra kényszerült. Babišnak nem sikerült koalíciós 
partnereket találnia botrányai miatt, így kisebbségi kormányt alakított, melynek 
át kell még esnie a képviselőház bizalmi szavazásán. Az elemzés a választások 
főbb következtetései és a szavazók preferenciájának átrendeződése mellett 
kitér a kisebbségi kormány esélyeire is.

Abstract: The media considered the outcome of the Czech general elections of 
2017 to be a major turning point because of the overwhelming success of ANO 
2011 led by Andrej Babiš, and the emergence of anti-establishment parties 
that successfully entered the Chamber of Deputies, the lower house of the 
Czech bicameral parliament. However, the weakening of traditional parties and 
the rise of anti-elite and anti-establishment formations was already observed 
during the 2013 general election cycle. The question of whether the outcomes 
of the elections are the first signs of the end of traditional party politics was the 
main concern of the public debate even then. In 2017, the Chamber of Deputies 
became further polarized: the Czech Pirate Party headed by Ivan Bartoš and 
the Freedom and Direct Democracy Party of Tomio Okamura entered the lower 
house, while the political left suffered a historical collapse. This major defeat 
of left-wing parties surprised the experts as well. Despite ANO 2011 coming 
first in the elections, the party could not achieve a majority within the Chamber 
of Deputies; therefore, they were forced to engage in coalition talks with the 
opposition. Due to his controversial issues, Babiš did not manage to form a 
coalition government which left him with the only option of composing a minority 
government. The Chamber of Deputies will vote on confidence for the new 
cabinet. Beside the main conclusions of the elections and the rearrangement 
of the voters’ preferences, the analysis also examines the chances of the new 
minority government regarding the upcoming confidence vote.   
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A 2017. oKtóBer 20–21-eI cseh KépvIselőházI 
válAsztásoK eredménye: erősödő 

rendszerellenesség és hAnyAtló BAloldAl

A 2017. október 20–21-ei cseh általános választásokon a kétkamarás 
parlament alsóházának, a 200 fős képviselőháznak az összetételéről 
szavaztak a cseh állampolgárok.1 A szavazás részvételi aránya meglehetősen 

magasnak számított, hiszen a szavazásra jogosultak 60,84 százaléka járult az urnák 
elé. Rekordmennyiségű, összesen 31 nyilvántartásba vett párt indult a választáson, 
melyből végül kilencnek sikerült átlépnie az 5 százalékos parlamenti küszöböt.2 Az 
előzetes közvélemény-kutatások nyolc pártnak jósoltak esélyt a képviselőházba való 
bejutásra, végül azonban a Polgármesterek és Függetlenek Pártjának (Starostové a 
nezávislí, STAN) sikerült elnyernie a voksok 5,18 százalékát, így kilencedik pártként 
szintén bekerült a parlament alsóházába.

1 ábra
A 2017-es képviselőházi választásokat megelőző közvélemény-kutatások 

eredményeinek alakulása a hat legesélyesebb pártról

1 A parlament felsőházát a 81 szenátorból álló szenátus adja, amelynek egyharmadát kétévente választják 
hat évre. A következő szenátusi választás első fordulójára 2018. január 5–6-án kerül sor, míg a második 
fordulóra január 12–13-án.

2 Kétoldalú pártszövetség esetén a parlamenti küszöb 10 százalékra módosul, három párt szövetségénél 
15 százalékra, míg négy vagy több párt esetén 20 százalékra.

https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps2%3Fxjazyk%3DEN
https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps2?xjazyk=EN
https://pollofpolls.eu/CZ
https://pollofpolls.eu/CZ
http://www.senat.cz/senat/volby/v2018-eng.php?ke_dni=31.10.2017&O=11
http://www.psp.cz/files/okv/en_Parliamentary_elections.pdf
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A kilenc bejutott párt rekordmennyiségűnek számít annak ellenére, hogy az ará-
nyosság elvén alapuló képviselőházi választási rendszer egyik jellemzője a polarizált 
alsóház. Míg 2010-ben öt, addig 2014-ben hét párt jutott be a parlament alsóházába. 
Az elmúlt évek cseh belpolitikájának tendenciáit figyelembe véve jól érzékelhető az 
alsóházba bejutott pártok számának a növekedése, ami a tradicionális nagyobb pár-
tok gyengülésével is magyarázható, és a parlament fragmentációjához, illetve végső 
soron döntésképtelenségéhez vezethet. 

A 2013-as választások után megfigyelhető volt, hogy a közvéleményt már akkor 
is az foglalkoztatta a leginkább, hogy vajon a hagyományos pártrendszer végének 
jelei mutatkoztak-e meg a választások eredményében, és az új kormány vajon meny-
nyire tudja biztosítani a belpolitikai stabilitást ebben a megváltozott környezetben. 
Ez a kérdés az októberi események fényében még inkább előtérbe került. 

Elitellenes győzelem és erősödő jobboldal 

A várakozásoknak megfelelően a választás abszolút győztese az Andrej Babiš ve-
zette Elégedetlen Polgárok Akciója (Akce nespokojených občanů , ANO 2011), mely 
a szavazatok 29,64 százalékát kapta. Ezzel a 200 mandátumból 78-at nyert meg 
Babiš pártja. Parlamenti többséget tehát nem tudott szerezni az ANO 2011. Ebből 
adódóan két lehetőség áll előtte: megpróbál kormánykoalícióra lépni más pártokkal, 
hogy a többséghez szükséges 23 további szavazatot biztosítani tudja, vagy kisebb-
ségi kormányt alakít, ha a koalíciós tárgyalások sikertelenül zárulnak a rendelkezésre 
álló idő alatt. A választások eredményeinek közzététele után egyre nőtt az esélye 
az utóbbi, kevésbé szerencsés opciónak, hiszen egy kisebbségi kormány esetében 
nehézkessé válhat a képviselőházban való érdekérvényesítés a többséget élvező el-
lenzékkel szemben. A pártok sorra adták ki nyilatkozataikat arról, hogy a Babiš és az 
ANO alelnöke, Jaroslav Faltýnek ellen folyó európai uniós költségvetési csalás miatt 
indított eljárás, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) kezdeményezett, le-
hetetlenné teszi a Babiš személyével való együttműködést.

2 ábra 
A képviselőházba bejutott pártok mandátumainak 

száma a 2017-es képviselőházi választásokat követően

https://volby.cz/index_en.htm
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_31__Minden_meskeent_van___A_c_.pdf
https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps52%3Fxjazyk%3DEN
https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps52?xjazyk=EN
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Ami az ANO 2011 sikerét illeti, a párt támogatottsága 2011-es megalakulása 
óta felfelé ívelő tendenciát mutat. 2011 és 2013 között Babišék körülbelül 17 szá-
zalékkal tudták növelni népszerűségüket, ami 2013-ban 47 mandátumhoz juttatta 
őket. A győztes Cseh Szociáldemokrata Párt (Česká strana sociálně demokratická , 
ČSSD) csak 3 parlamenti képviselőhellyel tudott akkor többet szerezni.

A 2013-as gyengébb teljesítményükhöz képest (7,72%) a Polgári Demokrata 
Párt (Občianska demokratická strana, ODS) a második legtöbb szavazatot kapta 
11,32 százalékkal, így a jobboldali párt az egyetlen olyan hagyományos párt, amely 
nem szenvedett szemmel láthatóan nagy veszteséget, sőt javított pozícióján 2013 
óta. Ez arra enged következtetni, hogy a jobboldali szavazók egy része visszatért a 
polgári demokratákhoz.

A választások másik két nagy nyertese egyrészt a 2009-es megalakulása óta 
az első parlamenti ciklusát megkezdő Cseh Kalózpárt (Česká pirátská strana), 
amely 10,79 százalékot ért el. Joggal mondható, hogy a Kalózpárt vitorlája jó 
szelet fogott ki a cseh politika örvénylő tengerén 22 megszerzett mandátumával. 
Másrészt a Tomio Okamura és Radim Fiala nevéhez köthető szélsőjobboldali 
nézeteket valló Szabadság és Közvetlen Demokrácia Pártja (SPD) éppen hogy 
alulmaradt a Kalózpárttal szemben a szavazati arányokat tekintve, hiszen a sza-
vazók 10,64 százaléka voksolt rájuk. Az SPD a 2013-ban 6,88 százalékot elérő 
Hajnal – Nemzeti Koalíció (Úsvít) párt kettészakadását követően alakult meg 
Okamura vezetésével.

A Kereszténydemokrata Unió – Csehszlovák Néppárt (KDU–ČSL) 0,98 száza-
lékkal kapott kevesebb szavazatot 2013-hoz képest, viszont az 5,80 százalékos 
támogatottság 15 mandátumhoz juttatta a kereszténydemokratákat, így eggyel 
több mandátumuk van az új parlamenti ciklusban, mint 2013–2017 között.

1. táblázat
A 2017-es cseh képviselőházi választások eredményeinek 

megoszlása a parlamenti küszöböt átlépő pártok esetében (%)

Párt megnevezése Szavazatok 
megoszlása (%)

Mandátumok 
száma

https://elpais.com/economia/2017/10/07/actualidad/1507379459_447237.html%3Frel%3Dstr_articulo%231511986653828
https://volby.cz/pls/ps2013/ps53?xjazyk=EN&xv=1
https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps52%3Fxjazyk%3DEN
https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps52%3Fxjazyk%3DEN
https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps52%3Fxjazyk%3DEN
https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps52?xjazyk=EN
https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps52%3Fxjazyk%3DEN
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Hanyatló baloldal: 
a szociáldemokraták és a kommunisták a 2017-es választások nagy vesztesei

A Cseh Szociáldemokrata Párt (ČSSD) és a Cseh- és Morvaország Kom-
munista Pártja (Komunistická strana Čech a Moravy – KSČM) tekinthető 
az idei választások nagy vesztesének. A 2017. december 13-ig kormányon 
lévő Bohuslav Sobotka miniszterelnök vezette ČSSD, ANO 2011 és KDU–
ČSL kormánykoalíció legnagyobb pártja, a ČSSD 13,18 százalékkal keve-
sebb voksot szerzett, mint 2013-ban. Ez azt jelenti, hogy 50 mandátumukból 
csak 15-öt tudtak megtartani a szociáldemokraták. Annak ellenére, hogy a 
Sobotka-féle kormánykoalíció végig tudta vinni a négyéves parlamenti ciklust 
előrehozott választás nélkül, melyre a Cseh Köztársaság megalakulása óta 
csak harmadszor került sor, a ČSSD meglehetősen alulmaradt koalíciós part-
nerével szemben a kormány sikereinek kommunikációjában. Míg a szociálde-
mokraták nem tudták hatékonyan eladni politikai sikereiket a választóknak, 
addig Babišnak ez sikerült amellett, hogy megőrizte elitellenes profilját vá-
lasztási ígéreteihez híven. A kormánykoalíció tagjai közül egyedül Babišéknak 
sikerült növelni szavazói bázisukat a legutóbbi választásokon.

A szociáldemokraták sikertelen szereplése több okra is visszavezethető. 
Egyrészt fontos kiemelni, hogy a választási eredmények egyik sarkalatos előzménye 
a 2017 májusában kicsúcsosodó kormányválság, melynek eredményeképpen 
menesztették a miniszterelnök-helyettesi és pénzügyminiszteri pozícióban lévő 
Andrej Babišt. Érdekes módon az ANO helyett a szociáldemokraták sínylették 
meg a kritikus időszakot. Ennek az is oka volt, hogy a kormányválság kezelésére 
rányomta bélyegét a Bohuslav Sobotka szociáldemokrata kormányfő és Miloš 
Zeman államfő között hosszú ideje tartó feszültség. Zeman 1998 és 2002 
között a ČSSD színeiben kormányozta Csehországot miniszterelnökként, illetve 
már az 1990-es évek elejétől kezdve fontos szereplője volt a szociáldemokrata 
tábornak. 2001-ben leváltották a párt éléről, 2003-ban pedig elvesztette az 
államfői választásokat Václav Klaus, a jobboldal jelöltjével szemben, ugyanis 
a szociáldemokrata parlamenti képviselőtársai közül többen ellene szavaztak, 
többek között az akkori pénzügyminiszteri posztot betöltő Bohuslav Sobotka 
is. Zeman 2013-as, államfőként3 való visszatérésekor pedig az éppen 
kormányalakítási tárgyalásokat folytató Sobotka ellen kialakult tábort 
támogatta. Az ilyen párton belüli hatalmi harcok folyamatosan végigkísérték 
a Sobotka-kormány négy évét, és megmutatkoztak a Babiš-ügy kezelésében 
is, ami nemcsak belülről gyengítette a pártot, de kívülről is bizonytalanságot 
sugárzott a szavazók felé. Miután támogatási és adócsalással vádolták 
meg Babišt, aki Sobotka miniszterelnök-helyettese is volt egyben, Sobotka 
bejelentette kormányának lemondását, ám azt Zeman elutasította. Ezzel 
patthelyzetet állított Sobotka elé, hiszen menesztenie kellett Babišt, aki azonban 

3 A cseh államfőt 2013 óta közvetlenül választják az állampolgárok, ami erős legitimitást biztosít a min-
denkori elnök számára. E prezidenciális rendszerekre jellemző elem bevezetése tovább bolygatta az 
amúgy sem túl stabil cseh parlamentáris rendszert.

https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps52?xjazyk=EN
http://praguemonitor.com/2017/11/30/outgoing-czech-govt-approves-its-resignation-ends-two-weeks
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/10/23/election-reaction-the-czech-republic-shifts-toward-the-polish-and-hungarian-model/
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-1728-en.pdf
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_31__Minden_meskeent_van___A_c_.pdf
https://uk.reuters.com/article/uk-czech-politics-zeman/unravelling-plot-reveals-tension-at-heart-of-czech-government-idUKBRE9AI06I20131119
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-1728-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-1728-en.pdf
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_31__Minden_meskeent_van___A_c_.pdf
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remekül kihasználta az alkalmat, hogy hangot adjon nézeteinek, miszerint a 
szociáldemokrata párt csak így akarta lejáratni az ANO mozgalmat a közelgő 
parlamenti választások előtt.

3. ábra
A 2013-as és a 2017-es cseh képviselőházi 

választások eredményeinek összehasonlítása

A cseh politikai spektrum bal oldala azonban nem csak a szociáldemokraták 
részéről gyengült. A rendszerint 12–15% környékén teljesítő KSČM szintén 
csak 15 mandátumot szerzett, 7,76 százalékos támogatottság mellett. Ez az 
eredmény a párt 1921-es megalakulása óta a legrosszabbnak minősül. Az 
1989 utáni cseh parlamenti rendszerben a kommunista párt szívta fel a 
rendszerrel egyet nem értő protesztszavazatok legnagyobb részét. A KSČM 
megőrizte a rendszerváltás előtti ortodox jellegét, így többnyire az alacsony 
jövedelmű, illetve a munkanélküli szavazók körében volt népszerű, különös 
tekintettel a posztindusztriális vidéki régiókra, mint Morvaország vagy Bohémia. 
Ideológiájuk miatt a kommunisták egyfajta politikai karanténban vannak a cseh 

https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps52?xjazyk=EN
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_31__Minden_meskeent_van___A_c_.pdf
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/10/23/election-reaction-the-czech-republic-shifts-toward-the-polish-and-hungarian-model/
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_31__Minden_meskeent_van___A_c_.pdf
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/10/23/election-reaction-the-czech-republic-shifts-toward-the-polish-and-hungarian-model/
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képviselőházban, ugyanis közmegegyezés tárgyát képezi a pártok között a 
KSČM koalíciós tárgyalásokból való kihagyása. Ez azt eredményezte eddig, hogy 
a KSČM által elnyert mandátumok elvesztek, hiszen a párt sosem kerülhetett 
kormánykoalícióba. A 2017-es választások egyik nagy meglepetése, hogy a 
fentebb ismertetett tendencia ellenére a legutóbbi választáson a kommunisták 
elvesztették szavazóbázisuk kb. 50 százalékát. Ez annak tudható be, hogy a 
protesztszavazók egy része átpártolt a Kalózpárthoz. Rajtuk kívül a 18–34 év 
közötti fiatalok mintegy 20 százaláka voksolt rájuk, a prágai választókerületben 
pedig körülbelül 18 százalékot értek el. A KSČM szavazóbázisának egy másik 
része pedig végül az SPD-t támogatta. Ez arra enged következtetni, hogy a 
cseh belpolitikát megosztó törésvonalak mozgásban vannak. Eddig leginkább 
a gazdasági kérdések, a privatizáció és a közigazgatást érintő reformok 
mentén ütköztek a politikai nézetek az amúgy rendkívül szekuláris és homogén 
cseh társadalomban. A kampányidőszakban azonban új témák kerültek a 
középpontba: a migráció és az ahhoz kapcsolódó kulturális és etnikai kérdések, 
a szuverenitás és az európai integrációs folyamathoz fűződő viszony. Hasonlóan 
a 2017-ben lezajlott holland, francia, német és osztrák választásokhoz, a cseh 
társadalomban is előtérbe kerültek az etnikai és kulturális kérdések, és az egyes 
pártok kampányprogramjában is megjelentek.

A TOP 09 nevű liberális-konzervatív párt is veszteséggel zárta a választá-
sokat. 11,99 százalékról 5,31 százalékra esett vissza, így mindösszesen csak 
7 mandátummal van jelen az alsóházban. Ez 19-cel kevesebb, mint az előző 
parlamenti ciklus 26 megszerzett képviselői helye.

VálAsztásI progrAmoK és A 
válAsztásoKAt meghAtározó ügyeK

A hagyományos belpolitikai kérdések mellett a kampányidőszak témái a 
migrációs válság mentén felélénkülő külső és belső biztonsággal kap-
csolatos kérdésekkel bővültek, a nemzeti identitás védelmével, a terro-

rizmus elleni küzdelem hatékonyságának növelésével vagy az Európai Unióval 
kapcsolatos viszonnyal. A hagyományos cseh belpolitikai kérdések közül 
leginkább a korrupció felszámolása, a hatékonyabb államapparátus létrehozása 
adta az egyes pártok tematikáját.

ANO

Az ANO 2011 párt esetében nehéz politikai identitásra utaló megfelelő jelzőt ta-
lálni, hiszen különböző álláspontokat fogalmaz meg, amelyek nehezen helyezhe-
tők el a bal–jobb spektrumon. Például az európai integrációval kapcsolatban 
– annak ellenére, hogy Babiš elutasítja az euró bevezetését, és élesen bírálja 
az uniós kvótarendszert – általánosságban Európa-párti nyilatkozatokat tesz. 

https://cz.boell.org/en/2017/11/07/after-elections-czech-republic-end-liberal-democracy-central-europe
https://cz.boell.org/en/2017/11/07/after-elections-czech-republic-end-liberal-democracy-central-europe
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/10/23/election-reaction-the-czech-republic-shifts-toward-the-polish-and-hungarian-model/
https://volby.cz/pls/ps2017nss/ps52?xjazyk=EN
https://cz.boell.org/en/2017/11/07/after-elections-czech-republic-end-liberal-democracy-central-europe
https://cz.boell.org/en/2017/11/07/after-elections-czech-republic-end-liberal-democracy-central-europe
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Emiatt mind a közvélemény, mind a média populistaként könyvelte el. Fontos 
azonban leszögezni, hogy a populizmusnak is léteznek különböző formái, így a po-
pulista jelzőt óvatosan kell használnunk, ha valós képet szeretnénk kapni a Babiš-
jelenségről. Az ANO egy elitellenes, rendszerkritikus csoportosulásként tünteti fel 
magát, amely az átlagembereket hivatott képviselni, de elhatárolja magát a szél-
sőjobboldali gondolatoktól. Erre jó példa, hogy még a választások előtt elvetette 
Babiš a szélsőjobboldali SPD-vel való együttműködés lehetőségét. A párt életé-
ben Babiš személye kulcsfontosságú, hiszen a gazdasági szférából érkező sikeres 
üzletember szerepében a pragmatizmust hirdeti, és úgy gondolja, hogy az állam 
vezetése hasonló módon valósítható meg, mint egy sikeres üzleté. E gondolatok 
mentén sokan hasonlították Donald Trumphoz vagy esetleg Silvio Berlusconihoz, 
mely felvetéseket Babiš mindig cáfolta. Az ilyen karizmatikus üzletemberek által 
létrehozott politikai formációkat, melyek a fentebb említett politikai narratíva meg-
teremtésével érvényesülnek, és leginkább mérsékelt protesztpártokként működ-
nek, nevezzük vállalkozói populizmusnak (entrepreneurial populism), amely inkább 
az elitellenességre reflektál, mintsem az etnikai kérdésekre. 

Az ANO kampányprogramjának szlogenje („Most vagy soha”) sikeresen szó-
lította meg azokat az állampolgárokat, akik kiábrándultak a cseh politikai elitből, 
vagy változásra vágytak. Babiš csaknem négy évig volt Sobotka miniszterelnök-
helyettese és pénzügyminisztere, mégis sikerült meggyőznie a szavazók széles 
körét, hogy a „korrupt és inkompetens elitek” elleni tiltakozás vezetőjeként dina-
mikus fejlődést tud kínálni az ország számára.

A kormány négy évében, de különösen a választási kampány célegyenesében 
az ANO folyamatosan azt közvetítette a szavazók felé, hogy a Cseh 
Köztársaság nagyon jó makrogazdasági eredményei – mint például a 2016-
os költségvetési többlet, az alacsony munkanélküliség és a gazdasági 
növekedés – Babiš pénzügyminiszterként tanúsított kemény munkájának 
köszönhető, akinek erőfeszítéseit csak bonyolította a többi koalíciós partner 
vezetőinek alkalmatlansága. Korrupcióellenes ígéreteihez híven Babiš 
sikert aratott a cseh adóbeszedési rendszer javítására tett kísérlettel, az 
elektronikus pénztárgéprendszer kötelező bevezetésével (online pénztárgépek 
használatának bevezetése, amelyek automatikus összeköttetésben állnak 
az adóhatóságokkal). Ezen intézkedését leginkább a kisvállalkozók bírálták, 
akik a jobboldali pártoktól (például az ODS-től, de később a szociáldemokrata 
miniszterelnök-jelölttől, Lubomír Zaorálektől is) erős támogatást nyertek. 
Ennek ellenére a hagyományos jobboldali választók nagy része, aki négy éve 
is támogatta az ANO-t, ismét megszavazta Babiš pártját. Számos jobboldali 
választópolgár elfogadta azon érveket, amelyek szerint a pénzügyminisztérium 
fellépései kiküszöbölték a tisztességtelen gazdasági gyakorlatokat, és 
bemutatták Babiš politikájának hatékonyságát. Az ANO sikerének másik kulcsa, 
hogy ugyanakkor a baloldali kampányszlogenek közül is átemeltek elemeket, 
mint a nyugdíjak növelése, a személyi jövedelemadó és az áfa csökkentése. 
Mindemellett Babiš intenzív személyes kampányának köszönhetően, amely 
kiterjedt a cseh kis- és közepes városokra is, az ANO számos támogatót tudott 
átcsatornázni a szociáldemokrata párttól.

https://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/par-slov-o-ano/
https://cz.boell.org/en/2017/11/07/after-elections-czech-republic-end-liberal-democracy-central-europe
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845271491-209/chapter-12-entrepreneurial-populism-and-the-radical-centre-examples-from-austria-and-the-czech-republic
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2017-10-23/czech-republic-babiss-domination
http://praguemonitor.com/2017/05/22/political-parties-slow-releasing-their-manifestos
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2017-10-23/czech-republic-babiss-domination
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A saját pragmatikusságát hirdető Babiš a fenti kampánytémákon kívül az 
újonnan megjelenő ügyek főbb üzeneteit is egyszerű formában tudta közvetíteni 
a szavazók felé. A társadalom többségének véleményéhez igazodva az ANO 
kommunikációjában az EU külső határai szigorúbb ellenőrzésének szükségességét, 
az ország irreguláris bevándorlás elleni védelmét, valamint az euróövezethez 
való csatlakozás ellenzését hangsúlyozta. A választási kampány végén Babiš azt 
közvetítette, hogy nem ért egyet a tagállamok hatásköreinek további átruházásával 
az uniós intézményekre. Ez megfelel a cseh állampolgárok véleményének is. 
A 2017. áprilisi Special Eurobarometer 461 felmérés érdekes eredménye, hogy 
a csehek 61 százaléka nem bízik az uniós intézményekben, ám ugyanennyien 
a nemzeti kormányban és a médiában sem. Tovább árnyalja a képet, hogy a 
csehek 38 százaléka negatív, míg 17 százaléka nagyon negatív asszociációt köt 
a globalizációhoz. Az eurózónába való belépést a csehek 74 százaléka utasítja el.

4. ábra 
A cseh állampolgárok bizalmi szintje az európai uniós 
intézményekben, a nemzeti kormányban, a médiában 

és az Európai Gazdasági és Monetáris Unióban

Az állampolgárok és a nemzeti identitás védelme, az államapparátus korrup-
ciójának a felszámolása, az állami befektetések támogatása, a tanári fizetések 
és nyugdíjak megemelése, valamint az Európai Unió migrációs politikájának és 
az euró bevezetésének kritikus megközelítése jelentette a kampány sarkalatos 
pontjait, melyek sikert hoztak az ANO számára. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2173
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2173
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ČSSD

A kormányválságot követően a ČSSD népszerűsége nagyot zuhant júliusban, 
aminek hatására Bohuslav Sobotka lemondott pártelnöki tisztségéről, és a 
szociáldemokraták a Sobotka-kormány külügyminiszterét, Lubomír Zaoráleket 
választották miniszterelnök-jelöltjüknek. A ČSSD választási kampányában 
teret kapott az ANO 2011 ellen indított negatív kampány, amely Babiš 
sajtónyilatkozataival együtt elvonta a választók figyelmét a szociáldemokraták 
választási programjáról. Ígéreteik között szerepelt például, hogy 2020-ig 
megemelik a minimálbért 11 ezerről 16 ezer cseh koronára, az átlagfizetéseket 
pedig 40 ezer cseh koronára növelnék. A progresszív adórendszer bevezetése, 
a családtámogatási rendszer kedvezőbbé tétele és a fiatal családok számára 
nyújtott lakástámogatás is helyet kapott programjukban. Ezek kommunikációja 
azonban háttérbe szorult. 

A ČSSD az ANO koalíciós partnereként a jobboldali ellenzékkel és a média 
segítségével együtt intenzív kampányt folytatott, amelynek célja Babiš diszkre-
ditálása volt. Az ANO vezetője azonban következetesen – és ahogy a választási 
eredmények is bizonyítják – hatékonyan kerekedett felül saját politikai narratívá-
jával, és a „korrupt rendszer támadásainak” áldozataként tüntette fel magát.

SPD

A fentebb ismertetett közhangulat felismerése jó alapul szolgált a Tomio Okamura 
által vezetett SPD mozgalom térnyerésének. Míg az ANO a retorikájában kevésbé 
szélsőséges módon közelítette meg az EU bevándorlás- és menekültpolitikáját, 
addig az SPD az iszlám vallás betiltásával és az Unióból való kilépéssel kampá-
nyolt, olyan szlogenekkel, mint  „Nemet az iszlámra, nemet az EU diktátumaira” 
vagy „Pénzt a tisztességeseknek, ne a parazitáknak”. Választási kampányának 
hangvétele oroszbarát, EU- és NATO-ellenes felhanggal ötvöződött, ami sikerrel 
vonzotta magához a kommunista párt szavazóinak egy részét.

Kalózpárt

A Kalózpárt politikai identitásának definiálása is hasonlóan problémás, mint az 
ANO esetében, hiszen például a multikulturalizmus és az anarchizmus jegyeit 
is magában hordozza a politikai tömörülés. Míg a közvetlen demokrácia meg-
teremtéséért kardoskodik, addig Csehország európai uniós és NATO-tagságát 
támogatja. Az internethasználat és az információszabadság, az információmo-
nopóliumok felszámolása, az e-kormányzáshoz kapcsolódó digitális identitás 
védelme is fontos programeleme.4 A kalózok legfőbb szavazóbázisa egyértelműen 
a fiatal választók és a kiábrándult városi liberális értelmiség. Az SPD-vel ellentétben a 
kalózok egyfajta kozmopolita nyitottságot hirdetnek, míg az SPD egy befelé forduló, 
nemzeti zárkózottságot képvisel a bevándorlókkal és az Európai Unióval szemben is.

4     A cseh Kalózpárt programja a következő linken olvasható: https://wiki.pirati.cz/en/program/start. 

https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2017-05-10/pre-election-battle-top-czech-politics
http://www.praguemonitor.com/2017/06/19/social-democrats-present-election-manifesto
https://cz.boell.org/en/2017/11/07/after-elections-czech-republic-end-liberal-democracy-central-europe
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2017-10-23/czech-republic-babiss-domination
https://www.martenscentre.eu/blog/czech-elections-it-might-not-be-economy-stupid
https://wiki.pirati.cz/en/program/start
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/10/23/election-reaction-the-czech-republic-shifts-toward-the-polish-and-hungarian-model/
https://wiki.pirati.cz/en/program/start
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ODS

Petr Fiala pártelnök elmondása szerint az ODS azzal a céllal indult a választáso-
kon, hogy megvédje a veszélyben lévő szabadságot és demokráciát. A polgári 
demokraták választási kampányuk során erősen bírálták a Sobotka-féle kor-
mánykoalíciót, és kiálltak a kisvállalkozók mellett az elektronikus pénzforgalmi 
rendszer kötelező használatának módosítása mellett. Választási programjuk 
legfontosabb elemei közé tartozott az adócsökkentés, a munkabérek növelése, 
valamint a fokozott biztonság eléréséhez szükséges beruházások felélénkítése. 
Az ODS amellett érvelt, hogy a cseh gazdasági növekedés adta lehetőségeket 
„nem szabad elpocsékolni”, Csehország jövőjébe kell fektetni, amit leginkább a 
fentebb említett intézkedések segítenek elő. 

KDU–ČSL

A kereszténydemokrata KDU–ČSL választási programjában a család, az okta-
tás, valamint az agrárgazdaság kapta a legtöbb figyelmet. Választási kampányuk 
a párt értékeit tükrözte: Csehországot egy háromgenerációs családi modellhez 
hasonlította, melynek alapjait az értékek, a hagyományok és a kultúra adja, a de-
mokratikus intézmények pedig szavatolják a biztonságot, védik szabadságukat, 
és lehetővé teszik számukra a boldogságot és a jólétet. A kampányidőszakban a 
tanárok fizetésének emelése és a minőségi oktatás megteremtése mellett álltak 
ki, valamint egy családbarát adózási rendszer és nyugdíjrendszer létrehozását 
szorgalmazták. Külpolitikai orientációjukat tekintve a kereszténydemokraták az 
EU- és NATO-tagság fontosságát hangsúlyozták, ám egy sokkal aktívabb cseh 
részvétel mellett képzelnék ezt el. Továbbá a nemzeti védelmi költségvetés növe-
lése is prioritásként szerepel programjukban.

TOP 09

A liberális-konzervatív TOP 09 2017. januárban publikált Vízió 2030 nevű program-
ját használta fel a kampányidőszakban. Miroslav Kalousek, a TOP 09 pártelnö-
ke kiemelte, hogy céljuk a cseh életszínvonal növelése, a munkavállalók adóinak 
csökkentése, az euró bevezetése és a védelmi kiadások növelése, mivel az ország 
uniós és NATO-tagságát kulcsfontosságúnak tartják. Kalousek ambiciózus nyilat-
kozata szerint az általuk bevezetni kívánt intézkedések legfőbb célkitűzése, hogy a 
Cseh Köztársaság életszínvonala felzárkózzon a németekéhez. A középosztály ér-
dekeinek előmozdítása, illetve egy képzett, koherens, versenyképes cseh társadalom 
csak úgy hozható létre, ha a tanárok fizetésének növelése mellett az iskolarendszer 
adaptálódik az új, globális társadalom igényeihez, mert a jövő generációinak ké-
pesnek kell lenniük a különböző nyelveken való együttműködésre és kommuniká-
cióra a globális problémák megoldásához. A TOP 09 kommunikációjában érde-
kes elemként jelenik meg, hogy az iskolarendszer hatékony működésére – és a 
rendszer által kellőképpen felkészített társadalomra – erőforrásként tekintenek 

http://praguemonitor.com/2017/05/22/political-parties-slow-releasing-their-manifestos
http://www.praguemonitor.com/2017/06/27/ods-approves-election-manifesto
http://praguemonitor.com/2017/08/09/family-education-nature-are-czech-kdu-%25C4%258Dsls-election-priorities
http://praguemonitor.com/2017/01/30/top-09-presents-2030-vision-wants-raise-living-standard
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a liberálkonzervatívok, amely ellensúlyozhatja Csehország szűkös termé-
szeti erőforrásaiból származó hátrányát globális szinten (knowledge-based 
society). Ehhez kapcsolódóan a kutatásfejlesztési programok támogatása, 
a decentralizált energiaipar fejlesztése és a nagy sebességű vasutak építése 
is helyet kapott nagyszabású víziójukban.

STAN

A helyi kormányzást hirdető Polgármesterek és Függetlenek Pártja (STAN) 
a KDU–ČSL-lel karöltve indult volna a választásokon, viszont leginkább 
a választók preferenciáinak helyes felmérése és a 2018-ban esedékes 
elnökválasztás jelöltjeinek nyilvános támogatása miatt mégis önállóan 
vágott bele az addig alig néhány képviselővel rendelkező párt. A kétkoalíciós 
pártszövetségek parlamenti bejutási küszöbe 10%, amelyet a két párt aligha 
tudott volna megszerezni a közvélemény-kutatások szerint.5 Petr Gazdík 
pártelnök kiállt amellett, hogy a politikai formáció nem fogja feladni saját 
identitását és hasonulni értékeiben a kereszténydemokratákhoz a több 
szavazat megszerzése miatt. A STAN kampányidőszakát tehát a saját értékeik 
meghatározása és a kereszténydemokratákkal való viszonyuk definiálása 
határozta meg. A másik nagy médiavisszhangot kapó lépésük Jiři Drahoš, a 
Cseh Tudományos Akadémia korábbi elnökének nyilvános támogatása volt 
az államfői választás kampányidőszakában, aki Zeman egyik legesélyesebb 
kihívója.

KoAlícIós tárgyAlásoKtól 
A KIseBBségI KormányIg

A választásokat követően hamar egyértelművé vált, hogy az ANO-nak nem 
lesz könnyű dolga a koalíciós partnerek keresésekor, ugyanis több okból 
is gyenge koalíciós potenciállal rendelkezett a párt. Egyrészt az ANO vá-

lasztási kampányának egyik legfontosabb eleme a korrupció felszámolására 
tett ígéret volt, így elkerülhetetlenül rossz fényben tüntették fel a többi pártot. 
Másrészt a Babišt és Faltýneket ért támogatási csalási vádak és büntetőjogi 
eljárás miatt a tradicionális pártokon kívül az újonnan parlamentbe került – 
az ANO-hoz hasonlóan rendszerellenesnek titulált – pártok, mint a Kalózpárt 
vagy az SPD, szintén elfogadhatatlannak tartották, hogy olyan ember irányít-
sa Csehországot, aki ellen nyomozás zajlik. Harmadrészt Babiš személyén kívül 
az ANO populista retorikája is olyan tényezőnek minősült, amely kevésbé vonzó 
koalíciós partnerként tüntette fel a pártot. A képviselőház 2017. november 20-ai 
alakuló ülésére négy párt szövetséget hozott létre érdekeik érvényesítése céljából. 

5    Az előző választási ciklusban a TOP 09 formáció zászlaja alatt sikerült bejutniuk a képviselőházba.

http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/split-emerges-between-christian-democrats-and-mayors-and-independents-ahead-of-elections
https://brnodaily.cz/2017/10/25/breaking-news/no-one-can-form-a-cabinet-without-ano-leader-andrej-babis-czech-press-survey/
https://www.reuters.com/article/us-czech-election-babis/police-charge-czech-pm-candidate-babis-with-subsidy-fraud-idUSKBN1CE1QF
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Az ODS, a TOP 09, a KDU–ČSL és a STAN Demokratikus Blokk nevű jobbkö-
zép tömörüléséhez nem csatlakozott azonban a ČSSD és a Kalózpárt sem. A 
Demokratikus Blokk összesen 48 mandátummal rendelkezik az alsóházban. 
Az ANO úgy reagált a blokk tevékenységére, hogy az a régi, korrupt rendszer 
fenntartását célozza meg.

Az érem másik oldalát is figyelembe véve, az sem elhanyagolható tény, 
hogy az ANO is feltételeket szabott lehetséges koalíciós partnereinek: Babiš 
még a választások előtt kijelentette, hogy ha megnyerik a választásokat, sem 
a kommunistákkal, sem az SPD-vel nem hajlandók koalícióra lépni. Az új 
kormányfő a polgári demokratákkal és a kalózokkal kezdeményezte többször is 
egy kormánykoalíció kialakítását, de mindkét párt elutasította a partnerséget, 
inkább az ellenzék táborát erősítenék. Fontos azonban kiemelni, hogy Babiš 
egyedül Zeman támogatását élvezi. Zeman többször is arról nyilatkozott, 
hogy a kalózoknak újra kellene gondolniuk az ANO-val való együttműködést. 
Ennek ellenére Ivan Bartoš pártja nem engedett az államfőtől érkező politikai 
nyomásnak. A sikertelen koalíciós tárgyalásokat követően egyre inkább vált 
reálissá a kisebbségi kormány alakításának kényszere.

Zeman államfő 2017. december 13-án nevezte ki Babiš kisebbségi kor-
mányát. Hivatalba lépéséhez azonban a képviselőház támogatása is szük-
séges, így a képviselők bizalmatlansági indítvánnyal döntenek arról, elfogad-
ják-e az új kormány összetételét, vagy sem. Az új kormánynak így 30 nap 
áll rendelkezésére, hogy szavazást kezdeményezzen az alsóházban. Erre 
2018. január 10-én kerül sor. Egyenlőre sem a szociáldemokraták, sem a 
polgári demokraták nem támogatják Babiš kisebbségi kormányát, viszont 
már mindkét párt elnökhelyettese arról nyilatkozott, hogy párton belül újra 
fogják tárgyalni az ANO-ról kialakított álláspontjukat. Ennek oka, hogy a köz-
vélemény-kutatások eredménye szerint mindkét párt rosszabbul jönne ki 
egy előrehozott választásból, mint amilyen a jelenlegi helyzetük. Az SPD 
csak akkor lenne hajlandó egyezségre lépni, ha az ANO ígéretet tesz az 
EU-ellenes és bevándorlásellenes politikája követésére. Jelenleg egyedül a 
kommunisták nyilatkoztak pozitívan, viszont a KSČM egyedüli támogatása 
két okból is problémás. Egyrészt a kommunisták szavazataival is még hét 
szavazat kellene a parlamenti többséghez. Másrészt ahogy arról már ko-
rábban szó volt, a kommunisták eddig politikailag el voltak szigetelve a 
koalíciós partnerség lehetőségétől ideológiai okok miatt. Ezért is érdekes, 
hogy végül a parlamenti bizottságokról való egyeztetések után a kommu-
nisták adták a mentelmi joggal foglalkozó parlamenti bizottság elnökét. Ez 
azért fontos, mert ez a bizottság fog majd ajánlást tenni arról, hogy Babiš 
megőrizheti-e a parlamenti mentelmi jogát, melyet a választások után újra 
visszanyert. Bár a parlamenti bizottságok nem a cseh politikai erőközpont 
legfontosabb letéteményesei, mégis szimbolikus jelentőséggel bír, hogy a 
kommunistákon kívül az SPD képviselői is fontos bizottságok élére kerültek, 
mint a parlament belbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottsága, amely pél-
dául az álhírek (fake news) elleni küzdelemmel is foglalkozik.

http://praguemonitor.com/2017/11/16/ods-kdu-stan-top-ally-ahead-first-lower-house-session
http://praguemonitor.com/2017/11/16/pirates-%C4%8Dssd-not-part-opposition-bloc-parliament
http://praguemonitor.com/2017/11/23/babi%C5%A1-again-invites-ods-pirates-talks-about-new-govt
http://praguemonitor.com/2017/11/03/zeman-wants-pirates-be-babi%C5%A1-government
http://praguemonitor.com/2017/12/14/babi%C5%A1-government-ask-confidence-january-10
http://praguemonitor.com/2017/12/08/zeman-govt-can-take-all-steps-even-without-parliaments-support
http://praguemonitor.com/2017/12/06/pr�vo-social-democrats-may-support-babi�s-government
http://praguemonitor.com/2017/12/11/spd-back-government-will-fulfil-its-programme
http://foreignpolicy.com/2017/12/15/a-billionaire-a-minority-government-and-a-few-communists-walk-into-parliament/
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M indezeket figyelembe véve kevés az esély rá, hogy a cseh képvise-
lőház bizalmat szavaz a Babiš-féle kisebbségi kormány számára a 
2018. január 10-ei parlamenti ülésen. Ha Babišnak az első kísérlete 

sikertelen lesz a kormány létrehozására, egyre nagyobb nyomás fog nehezedni 
az olyan tradicionális politikai pártokra, mint a ČSSD vagy az ODS, mert az 
ANO, a Kalózpárt és az SPD növekvő népszerűsége miatt nem engedhetik meg 
maguknak egy előrehozott választás kiírását, hiszen a közvélemény-kutatások 
szerint sokkal rosszabbul szerepelnének, mint az októberi választásokon. Az 
sem elhanyagolható, hogy az új kormányfő birtokolja a cseh média jelentős 
részét, és a többi párton kívül csak az ANO tudna pénzügyileg egy újabb kam-
pányidőszakot hatékonyan menedzselni. Zeman már kifejtette, hogy ha elsőre 
nem sikerül kormányt alakítani, másodszorra is megbízza majd Babišt ezzel 
a feladattal. A cseh alkotmány úgy rendelkezik, hogy az államfő másodszor 
is kinevezheti a miniszterelnököt és kabinetjét, ha az első bizalmatlansági 
szavazást elveszti az új kormány. Amennyiben másodszorra sem sikerül el-
nyernie a képviselőház bizalmát, akkor a képviselőház elnöke tesz javaslatot 
a miniszterelnök személyére.

Babiš stratégiájának része, hogy a bizalmatlansági indítványig mindegyik 
parlamentbe jutott párt elnökével megtárgyalja programját annak érdekében, 
hogy megszerezze támogatásukat. A 14 tagú kabinetnek 2018. január 5-ig 
van ideje előállni a jövő évre vonatkozó jogalkotási terv prioritásainak kidol-
gozásával. Az alábbi prioritásokra számíthat a képviselőház:

•	 Adórendszer egyszerűsítése: Alena Schillerová, a leköszönő Sobotka-
kormány pénzügyminiszter-helyettese veszi át az alakuló Babiš-kormány 
pénzügyminiszteri pozícióját, akinek a prioritásai között szerepel az adó-
rendszer egyszerűsítése, az adóbevallás elektronikus úton történő benyúj-
tásának két éven belüli teljes körű bevezetése, a jövedelemadó, valamint az 
élelmiszerek áfájának csökkentése.

•	 Nyugdíjreform: Jaroslava Nemčova, az újonnan kinevezett munka- és szoci-
ális ügyekért felelős miniszter arról nyilatkozott, hogy a kormány prioritásai 
közé fog tartozni a nyugdíjrendszer reformja és a jóléti rendszer hatékonysá-
gának felülvizsgálata.

•	 Állami beruházások fellendítése: Klara Dostálová, a kisebbségi kormány új 
regionális fejlesztésekért felelős minisztere Zemannal való találkozója 
utáni nyilatkozatában arról beszélt, hogy prioritásai közé fog tartozni a 
közlekedésügyi minisztériummal való szorosabb együttműködés az infra-
strukturális beruházások ügyében, valamint egy olyan állami beruházási 
stratégia létrehozása, amely az uniós források nélkül is működőképes-
séget biztosít Csehország számára. Ami a stratégiai beruházásokat illeti, 

http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-pm-andrej-babis-playing-long-game-over-confidence-votes-analyst
http://praguemonitor.com/2017/12/08/zeman-govt-can-take-all-steps-even-without-parliaments-support
http://www.ces.es/TRESMED/docum/rch-cttn-ing.pdf
http://praguemonitor.com/2017/12/14/pelik%C3%A1n-head-legislative-council-new-government
http://praguemonitor.com/2017/12/11/next-finmin-schillerov%C3%A1-wants-simplify-tax-system
http://praguemonitor.com/2017/12/08/next-labour-minister-focus-pensions-welfare-system
http://praguemonitor.com/2017/12/08/regional-development-minister-support-public-investment
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Babiš fókusza a digitalizációra és az IT-szektorra esik, különös tekintettel az 
államigazgatás területén bevezetni kívánt reformokra, valamint az úthálóza-
tok fejlesztésére. 

•	 A belbiztonság fejlesztése: Lubomír Metnar volt belügyminiszter-helyettesként 
kiemelt figyelmet fordítana Csehország belbiztonságára és védelmére, egyelő-
re azonban még nem ismertek konkrét elképzelései.

•	 Aktív uniós szerepvállalás: Babiš megerősítette, hogy Martin Stropnický, a 
leköszönő kabinet védelmi minisztere és korábbi karrierdiplomata fogja vezeti 
a Külügyminisztériumot, de ő maga is szoros figyelemmel fogja kísérni a cseh 
külpolitika alakulását. Szimbolikus jelentéssel bír csupán, hogy Babiš, megtörve 
a cseh hagyományokat, első külföldi útján Brüsszelbe látogatott, nem pedig 
Pozsonyba. Ezt azzal magyarázta, hogy kiemelkedően fontos ügyeknek tekinti 
a kétnapos EU-csúcstalálkozó témáit – a menekültügyi kérdéseket, a közös 
védelempolitikát és a Brexit-tárgyalásokat –, valamint sokkal aktívabban szeretne 
fellépni az uniós ügyek mentén, mint az előző kormány. Babiš kiemelt ügyként 
kezeli a migrációs válság kompromisszumos megoldását a már lefektetett, 
közös V4-es álláspontok mentén. A négy ország megegyezett abban, hogy 
a szolidaritás alternatív formájaként 35 millió euró támogatást nyújt olyan 
Olaszország által vezetett projektekre, amelyek a líbiai határok védelmének 
megerősítésére és a Líbiából érkező illegális migráció megelőzésére irányulnak.
Az ANO választási kampányában több olyan programelemet vett át a bal- 
és a jobboldali pártoktól egyaránt, amely a kormányprogramjában is helyet 
kaphat. Babiš tárgyalási stratégiájának célja így valószínűleg az, hogy az 
első vagy a második kabinet támogatásáért cserébe napirendre veszik az 
ilyen átvett elemeket a képviselőházban.

Ha nem szavaz bizalmat az első kabinetnek a képviselőház, és elhúzódik a kor-
mányalakítás, felmerül a kérdés, vajon a 2018. januári államfőválasztást ez hogyan 
fogja befolyásolni. Továbbá, ha Zeman nem nyeri meg a választást, akkor a kö-
vetkező államfő tolerálni fogja-e Babišt mint miniszterelnököt. E fejlemények arra 
engednek következtetni, hogy egyelőre nem biztosított még a cseh belpolitika sta-
bilitása és kiszámíthatósága, amely Magyarország számára a kelet-közép-európai 
prioritásai miatt kulcsfontosságú tényező.

http://www.radio.cz/en/section/news/babis-outlines-main-points-of-his-governments-policy-program
http://praguemonitor.com/2017/12/11/next-interior-minister-wants-%25C4%258Dr-remain-safe-country
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/new-czech-pm-chooses-brussels-and-crunch-eu-council-for-first-foreign-trip
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/financial-pledge-from-visegrad-group-fails-to-bring-compromise-on-migrant-quotas



