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Analýza zastoupení žen na kandidátních listinách
do voleb do Evropského parlamentu 2019

Ve volbách do Evropského parlamentu (EP), které se uskuteční 24. a 25. května 2019, kandiduje
celkem 39 subjektů. Celkové zastoupení žen na kandidátních listinách se oprot i roku 2014
snížilo z 27 % na necelých 24 %. Jedná se o nejnižší zastoupení žen na kandidátních listinách
od roku 2004, kdy proběhly první volby českých zástupců a zástupkyň do EP.
Tabulka: Podíl nominovaných žen do Evropského parlamentu v letech 2004 až 2019 za ČR
2004
2009
2014
2019
Podíl žen mezi nominovanými
25,2 %
28,1 %
27,0 %
23,8 %
Podíl žen mezi zvolenými
20,8 %
18,2 %
23,8 %
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %

Po posledních volbách v roce 2014 bylo zastoupení žen v Evropském parlamentu za Českou
republiku spolu s Řeckem šesté nejnižší (23,8 %) z 28 členských států – za námi se umíst ily už
pouze Maďarsko, Litva, Bulharsko, Estonsko a Kypr. Průměrný podíl zvolených žen za všechny
členské státy činil 36,4 %, Česká republika tedy zaostávala za průměrem o necelých 13 %.
Graf: Podíl zvolených žen do Evropského parlamentu v letech 2004–2014 za jednotlivé státy

Zdroj dat: Web Meziparlamentní unie (www.ipu.org) a Evropského parlamentu (http://www.europarl.europa.eu),
tabulka: Fórum 50 %

Na předních, volitelných, místech je letos oprot i celkovému zastoupení žen na kandidátních
list inách jejich podíl ještě o něco nižší – v první pětici kandiduje celkově 22 procent žen. Na
prvních deseti místech kandidátních list in pak najdeme žen o trochu více, než činí jejich celkový
poměr mezi kandidujícími – 26 procent. Celkem pět subjektů z 39 nominovalo ženy na pozici
lídryně: ANO, vytrollíme europarlament ("EU TROLL") –Lucie Schejbalová, Komunist ická strana
Čech a Moravy (KSČM) – Kateřina Konečná, ANO 2011 (ANO) – Dita Charanzová, Demokrat ická
strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT (DSZ-ZA PR.ZVÍŘ.) – Andrea Bychlová, Alternat iva pro
Českou republiku 2017 (APAČI 2017) – Klára Alžběta Samková.
Největší podíl žen nominovala Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT (DSZ-ZA
PR.ZVÍŘ.) – 78,6 %, na kandidátních list inách stran Pro Česko (PROČ) a PRVNÍ REPUBLIKA
(NÁRODOVCI) je žen přesně polovina. Poslední zmíněný subjekt však nominoval pouze dvě
osoby. Paritního zastoupení žen a mužů (tedy alespoň 40% podíl jednoho pohlaví) se podařilo
dosáhnout ještě straně Evropa společně (ESO).
Čtyři strany naopak nenominovaly ženu žádnou – Romská demokrat ická strana (RDS), JSI PRO?
Jistota Solidarita Invest ice pro budoucn. (JSI PRO?), TVŮJ KANDIDÁT (TUJKA) a KONZERVATIVNÍ
ALTERNATIVA (KOAL). Zde je však potřeba uvést, že první tři zmíněné subjekty nominovaly malý
počet kandidátů (jednoho až čtyři), KOAL nominovala osm osob. Ze stran, které plně obsadily
kandidátní list inu, nominovala nejméně žen strana ROZUMNÍ a ND – STOP MIGRACI NECHCEME EURO (ND+Rozumní), pouze 7,1 %.
Na všech prvních pět míst nominoval samé ženy subjekt DSZ-ZA PR.ZVÍŘ., za ním má nejvyšší
zastoupení žen v první pětce ANO (60%) a NÁRODOVCI (50%). Paritního zastoupení žen a mužů
na prvních pět i místech kandidátek se podařilo dále dosáhnout těmto subjektům: Národní
socialisté (NÁR.SOC.), Občanské demokratické straně (ODS), Česká strana sociálně
demokrat ická (ČSSD), PROČ, Moravské zemské hnutí (MZH) a Česká pirátská strana (Pirát i).
Naopak deset kandidujících subjektů vyslalo na prvních pět i místech do voleb pouze muže –
Strana nezávislost i České republiky (SNČR), RDS, ND+Rozumní, Volte Pravý blok
www.cibulka.net (PB), JSI PRO?, TUJKA, Svobodní, Liberland a RČ - ODEJDEME BEZ PLACENÍ
(Svobodní+RČ), STAROSTOVÉ s regionálními partnery a TOP 09 (

TOP+STAN),

Agrární

demokrat ická strana (ADS) a KOAL.
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Tři strany pak nenominovaly žádnou ženu ani do první desítky, a to PB, ADS a KOAL. Paritního
zastoupení žen a mužů se na prvních deset i místech kandidátek podařilo dosáhnout celkem
devíti subjektům: DSZ-ZA PR.ZVÍŘ., PROČ, ČSSD, NÁR.SOC., MZH, Česká Suverenita (ČS),
HLAS (Hlas), Pirát i a ANO.
Ze stran zastoupených v současné době v Poslanecké sněmovně PČR nominovalo nejvíce žen
ANO – 29,6 %; KSČM nominovalo 28,6 % žen, ODS, ČSSD a koalice STAN a TOP 09 shodně 25 %
žen. Na kandidátních list inách Pirátů a KDU-ČSL najdeme celkem 21,4 % žen. Nejméně žen do
voleb vyslalo SPD – 19 %.
Do první pětice nominovalo nejvíce žen ANO (60 %), ODS, ČSSD a Piráti nominovaly celkem 40
% žen. Za koalici STAN a TOP 09 nekandiduje na prvních pěti místech žena žádná
a za zbývající tři strany (KSČM, SPD a KDU-ČSL) činí poměr žen na prvních pět i místech 20 %. Na
prvních deset i místech najdeme nejvíce žen u ČSSD (50 %), Pirát i a ANO do první desítky
nominovaly 4 ženy (40 %). Na kandidátních list inách ODS, KSČM, koalice STAN a TOP 09 činí
podíl žen na prvních deset i místech 30 %, SPD a KDU-ČSL nominovaly v první desítce pouze dvě
ženy (20 %).
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Tabulka: Zastoupení žen na kandidátních listinách ve volbách do EP 2019
Počet žen do 5.
místa (pořadí)

Počet žen do 10.
místa (pořadí)

Podíl žen
celkem

Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti České republiky
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Národní socialisté
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament**
Česká strana sociálně demokratická
Romská demokratická strana*
Komunistická strana Čech a Moravy
DSSS - Za národní suverenitu!
Sdružení pro republiku-Republ.str.Českosl.M.Sládka
ROZUMNÍ a ND - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO
Volte Pravý blok www.cibulka.net
NE-VOLIM.CZ

1 (3.)
0
1 (5.)
2 (2., 4.)
2 (3., 5.)
1 (1.)
2 (2., 4.)
0
1 (1.)
1 (4.)
1 (5.)
0
0
1 (2.)

22,7 %
9,5 %
30,8 %
28,6 %
25,0 %
22,2 %
25,0 %
0,0 %
28,6 %
17,9 %
14,3 %
7,1 %
6,3 %
15,8 %

Pro Česko

2 (2., 4.)

Vědci pro Českou republiku
PATRIOTI PRO NEUTRALITU
JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost*
PRO Zdraví a Sport
Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
TVŮJ KANDIDÁT*
HLAS
Svobodní, Liberland a RČ - ODEJDEME BEZ PLACENÍ
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP
09
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA*

1 (5.)
1 (2.)
0
1 (2.)
2 (2., 4.)
1 (3.)
0
1 (4.)
0

3 (3., 6., 9.)
1 (9.)
3 (5., 6., 10.)
4 (2., 4., 6., 8.)
3 (3., 5., 6.)
2 (1., 6.)
5 (2., 4., 6., 8., 10.)
0
3 (1., 6., 8.)
2 (4., 7.)
1 (5.)
1 (6.)
0
2 (2., 8.)
6 (2., 4., 6., 7., 8.,
10.)
1 (5.)
3 (2., 8., 9.)
0
3 (2., 6., 10.)
4 (2., 4., 6., 8.)
4 (3., 6., 9., 10.)
0
4 (4., 6., 7., 10.)
2 (8., 10.)

0

3 (7., 9., 10.)

25,0 %

2 (2., 5.)
1 (3.)
1 (5.)
3 (1., 2., 4.)
0
1 (4.)
1 (2.)

4 (2., 5., 7., 8.)
2 (3., 6.)
2 (5., 9.)
4 (1., 2., 4., 9.)
0
2 (4., 8.)
1 (2.)
7 (1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7.)
2 (4., 6.)
2 (2., 8.)
3 (4., 6., 9.)
0
2 (3., 8.)
2 (1., 10.)
93 (26,1 %)

21,4 %
19,0 %
39,3 %
29,6 %
8,3 %
14,8 %
50,0 %

Strana

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

5 (1., 2., 3., 4., 5.)

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA
1 (4.)
Soukromníci a NEZ s podporou ODA prof. Spol.
1 (2.)
Evropa společně
1 (4.)
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA**
0
Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová
1 (3.)
Alternativa pro Českou republiku 2017
1 (1.)
Celkem
41 (22,2 %)
* Tyto strany nominovaly méně než pět osob.
** Tyto strany nominovaly více jak pět osob, ale méně než deset osob.
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %

50,0 %
15,0 %
17,9 %
0,0 %
28,6 %
25,0 %
28,6 %
0,0 %
28,6 %
10,7 %

78,6 %
10,7 %
17,9 %
42,3 %
0,0 %
21,4 %
27,3 %
23,8 %

3

S ohledem na předvolební průzkumy bude ČR v EP po volbách s největší pravděpodobností
zastupovat 6 politických stran: ANO, ODS, Pirát i, KSČM, ČSSD a koalice STAN a TOP 09. Pokud
se do květnových voleb výrazněji nezmění voličské preference nebo pokud přidělováním mandátů
nezamíchají preferenční hlasy, bude zvoleno 8 žen, což by znamenalo výrazné zvýšení ze
současných 24 % na 38 % a jednalo by se o historicky nejvyšší zastoupení českých
europoslankyň.
Pokud se aktuální preference skutečně naplní, měly by v EP zasednout za ANO Dita Charanzová,
Martina Dlabajová a Radka Maxová, za ODS Veronika Vrecionová a Radka Trylčová, za Piráty
Markéta Gregorová, za KSČM Kateřina Konečná a za ČSSD Olga Sehnalová. Ostatní kandidátky
strany nominovaly na nevolitelná místa. Voliči a voličky však stále mají možnost změnit konečný
počet zvolených žen prostřednictvím svých dvou preferenčních hlasů – oprot i volbám do
Poslanecké sněmovny je situace trochu jednodušší v tom, že celá ČR je pro účely voleb do EP
jedním volebním obvodem. Pro „přeskočení“ na první místo kandidátní list iny (a přednostní
získání mandátu) stačí kandidátce či kandidátovi celostátně získat 5 % všech hlasů pro daný
kandidující subjekt.
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