26. května 2019

Česko zná jména nových europoslanců
Voliči v České republice po pěti letech rozhodli o novém rozložení sil v Evropském
parlamentu. Celkem 21 poslaneckých mandátů si na základě výsledků voleb rozdělí 7
politických subjektů: ANO, ODS, STAN+TOP 09, Piráti, SPD, KDU-ČSL a KSČM.
Volební účast činila 28,72 %.
Vítězem voleb se stalo hnutí ANO se ziskem 21,18 % a 6 poslaneckými mandáty. Následují
Občanská demokratická strana (14,54 %, 4 mandáty), Česká pirátská strana (13,95 %,
3 mandáty), Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 (11,65 %, 3 mandáty),
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) (9,14 %, 2 mandáty), Křesťanská
a demokratická unie – Československá strana lidová (7,24 %, 2 mandáty) a Komunistická
strana Čech a Moravy (6,94 %, 1 mandát).
„V Evropském parlamentu bude Českou republiku zastupovat 14 mužů a 7 žen. Průměrný věk
zvolených europoslanců je 46 let. Nejstaršímu je 66, nejmladšímu 26 let,“ doplňuje Eva
Krumpová,1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.
Pro volby bylo zaregistrováno 39 politických subjektů. O 21 křesel europoslanců se ucházelo
841 kandidátů, z nichž 23,9 % tvořily ženy. Průměrný věk kandidátů byl 47,6 let, o téměř rok
více než před pěti lety. Jednadvacetiletých, tedy nejmladších kandidátů, bylo 9, naopak
nejstaršímu kandidátovi bylo v době voleb 82 let.
„Do volebních místností si našlo cestu 28,72 % voličů, tedy více než v roce 2014, kdy účast
dosáhla 18,2 %. Nejvyšší volební účast zaznamenali v obci Čilá, kde k volbám přišlo 90,00 %
voličů, nejméně hlasujících, 8,63 %, dorazilo do volební místnosti v obci Vřesová,“ shrnuje data
o volební účasti Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Poslední okrsek byl zpracován v sobotu ve 20.14 hodin. Výsledek však Český statistický
úřad mohl zveřejnit až v neděli po 23. hodině, kdy se uzavřely volební místnosti v posledním
státě Evropské unie. V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po jejich
schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.
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