
Jak číst výsledek voleb do EP?  

Volby do Evropského parlamentu jsou za námi, a tak nastal čas bilancovat. Ocenit je potřeba 

především zvýšenou volební účast a výsledek, který dává naději na účast zástupce České republiky ve 

Výboru pro zemědělství a venkov. K volbám do Evropského parlamentu totiž obvykle venkovské 

obyvatelstvo příliš nechodí, což je vzhledem k tomu, že se valná část rozpočtu unie soustředí na 

rozvoj venkova, přinejmenším problematické. Proto je potřeba poděkovat každému, kdo s vědomím 

toho, co je v sázce, k volbám přišel. Co však tyto volby budou znamenat pro Evropu jako celek, co by 

mohly znamenat pro evropské, respektive tuzemské zemědělství? Na to se pokusí odpovědět 

následující komentář.  

 Vysoká volební účast 

Určitým překvapením byla v první řadě zvýšená volební účast. Volby do Evropského parlamentu 

bývají politology často nazývány jako tak zvané volby druhého řádu, které stojí mimo zájem voličů, 

kteří se obvykle nevyznají v politickém systému Evropské unie, ani v tom, co vlastně Evropská unie ve 

skutečnosti dělá. Volby jsou tak často (hlavně v nových členských zemích) otázkou hodnot – 

(patříme/nepatříme do unie), případně kritikou stávající vládnoucí garnitury na národní, nikoli 

evropské úrovni. V České republice přišlo minulý víkend k urnám 28,7 % oprávněných voličů, což nás 

stále řadí na chvost pomyslné tabulky, kde se hodnotí účast voleb napříč EU, nicméně je to stále o 

deset procent více než před pěti lety (18,2 %). Jak ukazuje porovnání s předchozími volbami, je to na 

druhou stranu téměř totožný výsledek s rokem 2009 (28,2 %) a rokem 2004 (28,3 %). V rámci 

Evropské unie dosáhla volební účast dokonce 50,9 %, což je nejvíce od roku 1994. Statistiku 

samozřejmě lehce zkresluje skutečnost, že v některých zemích existuje tak zvaná nevymáhaná 

povinná volební účast (Belgie, Řecko, Francie, Kypr), i tak lze hovořit o mimořádném zájmu voličů, 

kterým budoucnost sjednocené Evropy nezůstala lhostejná. Někteří komentátoři navíc hovoří o tom, 

že k urnám přišla tentokráte i větší skupina voličů, která je sama vůči Evropská unii kritická až 

odmítavá. 

 

Zdroj: Eurostat 

 

 

62%
59% 58,40% 56,70%

49,50%
45,50%

43% 42,60%

50,90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019

Účast ve volbách do Evropského parlamentu



 

Zdroj: Eurostat  

 

 Porážka tradičních politických stran  

Jestliže volby do Evropského parlamentu jsou obvykle chápány jako referendum o straně, případně 

koalicích, které jsou momentálně ve vládě na národní úrovni, poslední volby nasvědčují tomu, že byly 

v řadě evropských zemí spíše jakýmsi referendem o Evropské unii jako takové. Jak jinak si lze vysvětlit 

drtivé vítězství Orbánova Fidészu  (52,33% hlasů) či Salviniho Ligy v Itálii (34.33% hlasů), které 

dlouhodobě vystupují protievropsky, ale zároveň jsou v současné době ve svých zemích vládnoucími 

stranami? Podobně lze částečně klasifikovat i vítěze voleb v České republice, vládnoucí hnutí ANO 

(21,18 % hlasů), které alespoň na národní rovině vystupuje vůči Evropské unii poměrně odměřeně, za 

což si několikrát vysloužilo kritiku od liberálně demokratické frakce ALDE (a především jejího 

federalisticky naladěného lídra Guy Verhofstada), do které v rámci Evropského parlamentu náleží. 

Naproti tomu si nelze nevšimnout ztráty více než 70 křesel a konce europarlamentní většiny tak 

zvané velké koalice Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), kam patřila i tuzemská ČSSD 

(propad ze 4 mandátů na 0 )a Evropské strany lidové-Evropských demokratů, kam patří v kontextu 

České republiky TOP09-STAN a KDU-ČSL (propad ze 7 mandátů na 5). V České republice pak výrazně 

bodovala sice tradiční, ale tradičně „eurorealistická“ či euroreformní strana ODS (zisk 4 mandátů 

oproti dvěma v roce 2014), která se hlásí k frakci Evropských konzervativců a reformistů, v rámci 

Evropské unie tato frakce naopak 18 mandátů ztratila. Tato ztráta jde nicméně velkou měrou na vrub 

britským konzervativcům, kteří oproti roku 2014 ztratili 15 křesel.  

 Zisk pro nacionalisty  

Kromě výše zmíněných příkladů Maďarska a  Itálie, se z vítězství mohli nacionalisté radovat i 

v sousedním Polsku, kde vládnoucí strana Právo a Spravedlnost (PiS) získala úctyhodných 45,38 % 

hlasů a polepšila si oproti roku 2014 o 8 mandátů na celkových 27 z 52, které jsou v Evropském 

parlamentu pro Polsko vyhrazeny. V České republice uspělo hnutí SPD (Svoboda a přímá 
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demokracie), které v tuzemských volbách získalo 2 mandáty. V rámci Evropské unie se 

pravděpodobně přidá do frakce ENF (Evropa národů a svobody), kam patří mimo jiné i francouzské 

Národní sdružení Marine Le Pen, které porazilo aktuálně vládnoucí En Marche Emanuella Macrona.  

ENF nyní intenzivně láká ke vstupu také nově vzniklou stranu Brexit Nigela Farage, která 

v europarlamentních volbách v Británii s přehledem zvítězila a získala 29 křesel. Vzhledem k tomu, že 

hlavním cílem této strany bylo urychlit odchod Velké Británie z EU, není pravděpodobné, že Faragova 

družina bude moci v Evropském parlamentu cokoli reformovat.  

 Zisk zelených  

Zelení – Evropská svobodná aliance (Greens-EFA) zaznamenala historicky největší úspěch ve volbách 

do Evropského parlamentu a polepšila si z 52 křesel na 69 mandátů. Za úspěch může tato frakce 

děkovat především severským zemím, Spojenému království, Irsku a Německu. Pochody za klima a 

bití na poplach za přežití planety zřejmě minimálně na mladé voliče zabraly, a se zelenými tak bude 

třeba do budoucna počítat.  Podle posledních informací by tuto alianci měli svoji účastí podpořit také 

tři zástupci za Pirátskou stranu z České republiky s ambicí zástupce ve Výboru pro životní prostředí.  

 Kdo s kým, nebo kdo s koho? 

Jedno je jisté, dosavadní superkoaliace Lidovců (EPP-ED) a Socialistů (S&D), která před volbami 

dohromady disponovala 401 mandáty, nemůže v současné konstelaci (326 mandátů) rozhodovat 

sama o sobě. Pomyslným jazýčkem na vahách se tak mohou stát liberálové z ALDE, kteří si naopak 

oproti minulým volbám významně polepšili (109 mandátů oproti 69 v roce 2014) a pro dvě největší 

frakce tak budou důležitými partnery. Většímu sluchu bude pravděpodobně dopřáno i frakci Zelených 

a krajně levicové Sjednocené Evropské levici/Severské zelené levici, která oproti roku 2014 ztratila 13 

mandátů, v ČR v zastoupení KSČM pak získala jen jeden mandát a dva ztratila. Naopak se zatím 

nepředpokládá, že by strany protievropské či vůči unii reformní, které dohromady mají 171 křesel 

měly hrát prim. Proč tomu tak bude? Za prvé je to stále výrazně méně než mají tradiční proevropské 

frakce (Lidovci a Socialisté). Za druhé mezi protievropské a proreformní strany v tomto případě patří i 

řada spíše pravostředových stran jako je tuzemská občanská demokratická strana, která je (po 

odchodu Václava Klause starší a mladšího) přes všechny proklamace spíše proevropská a řada stran 

mírně řečeno ve svém kritickém přístupu k unii ortodoxnějších, jako je například tuzemská SPD pro 

ODS a další tradiční strany nebude vhodným partnerem. Za třetí, po odchodu Velké Británie toto 

reformní křídlo výrazně oslabí. A konečně za čtvrté, a to bude v následujících měsících nejdůležitější, 

obě největší frakce, Lidovci a Socialisté, ihned po volbách proklamovaly neochotu spolupracovat se 

stranami, které jsou vůči EU kritické či odmítavé. Přirozeně se tak nabízí větší prostor pro spolupráci 

pro Zelené či další extrémně levicové strany, kterým je myšlenka silného státu, či silné Evropy, která 

bude výrazněji zasahovat do života občanů ať už formou vyššího zdanění, přerozdělování nebo 

regulace, bližší. Hodně bude ve výsledku záležet na tom, kam bude chtít unii směřovat ALDE, a zda 

bude chtít vytvářet koalice s extrémy na obou pólech politického spektra, či bude spíše preferovat 

centristickou politiku a vytvářet most mezi Lidovci a Socialisty.  
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 Kdo se stane předsedou Evropské komise?  

Jednoduchá otázka, která však nemá tak jednoznačnou odpověď. Jedno je jisté, současný předseda 

Evropské komise Jean Claude Juncker ve své funkci s největší pravděpodobností pokračovat nebude. 

Na posledních summitech Evropské rady nebyl v nejlepší fyzické kondici a mezi řadou voličů je navíc 

momentálně poměrně nepopulární. Hlasitě se tak ihned po volbách začalo mluvit o jeho nástupci. 

Ještě před volbami vznikla napříč Evropskou unií menší roztržka ohledně tak zvaných 

„Spitzenkandidátů“, což jsou jednotlivými frakcemi vybraní celoevropští volební lídři a zároveň 

favorité na pozici Evropského komisaře. Tuto koncepci prosazovalo především Německo, konkrétně 

jeho spolková kancléřka Angela Merkelová, která na pozici Spitzenkandidáta za Lidovce podpořila 

Manfreda Webera z bavorské CSU. Naproti tomu Francie, tedy konkrétně Emannuel Macron tvrdí, že 

je nejprve nutné si stanovit, jakým úkolům se chce nová Komise věnovat, a podle toho ji personálně 

obsadit. Podle Macrona by vhodným kandidátem pro příštího šéfa Evropské komise mohl být 

například Michel Barnier vrchní vyjednavač Brexitu nebo socialistický vedoucí kandidát Frans 

Timmermans, nevyloučil však ani podporu Margerethe Vestagerové, která byla mezi čelními 

kandidáty ALDE a v Junckerově komisi měla na starosti hospodářskou soutěž. Méně 

pravděpodobným kandidátem na předsedu Evropské komise je pak Jan Zahradil, který kandidoval 

jako celounijní volební lídr ECR (Evropských konzervativců a reformistů).  Země Visegrádské čtyřky, 

které by teoreticky mohli Zahradila podpořit, se nicméně ke konceptu Spitzenkandidátů stavěly 

odmítavě, a do čela Komise navrhují jejího dosavadního místopředsedu a neúspěšného kandidáta na 

slovenského prezidenta, socialistu Maroše Šefčoviče. Konkrétní jedno jméno nového předsedy EK by 

měl europarlamentu navrhnout řádný unijní summit v červnu. Zároveň bude nutné obsadit post šéfa 

Evropské rady, který momentálně zastává Polák Donald Tusk, který je kvůli svým značně 

proevropským postojům často ve při se současnou polskou vládou. Pokud ho nahradí někdo mimo 

země V4, je pravděpodobnost, že příští šéf Evropské komise by mohl pocházet právě odsud, vyšší.  

 

 Kdo se stane budoucím Komisařem pro zemědělství a venkov?  

Vzhledem k volebnímu výsledku lidovecké frakce nejspíš Phil Hogan ve funkci Komisaře pro 

zemědělství a venkov pokračovat nebude, i když v minulosti několikrát naznačil, že by chtěl ve funkci 

setrvat, aby mohl dokončit rozpracovanou reformu Společné zemědělské politiky po roce 2020. 

V zákulisí se momentálně hovoří o několika jménech včetně Ulrike Müller (Německo) za ALDE, Paola 

de Castro (Itálie) za Socialisty nebo o překvapivém kandidáty za Zelené (jako třeba Francouz José 

Bové), kteří po volbách značně posílili. Bez šancí není ani lidovecký Herbert Dorfmann z jižního 

Tyrolska, který v parlamentu prosadil zprávu k původnímu sdělení Komise.  Funkci by určitě dobře 

zvládl také Michel Dentin (Lidovci, Francie) nebo Albert Dess (Lidovci, Německo). Jisté je, že vzhledem 

k probíhající reformě bude o tento post poměrně velká tlačenice, a že je poměrně pravděpodobné, že 

ho obsadí někdo z větších zemí tak, aby reforma měla šanci projít jak v parlamentu, tak v Radě. 

Tomuto scénáři nasvědčuje i skutečnost, že dosavadní komisař pro zemědělství a venkov Phil Hogan 

pocházel naopak z menší členské země, Irska.  

 

 

 

 

 



 Co to znamená pro reformu SZP?  

Zásadní bude samozřejmě stanovení priorit budoucí Evropské komise a obsazení pozice 

eurokomisaře. Již nyní je vysoce pravděpodobné, že se dočkáme přechodného období. V současné 

době se mluví o jednom až třech letech v závislosti na délce vyjednávání. V takovém případě by po 

dobu přechodného období platila stávající pravidla a provizorní, či případně schválený nový rozpočet. 

Ve vzduchu totiž stále visí dohoda o příštím Víceletém finančním rámci, která měla být původně 

schválena před volbami do Evropského parlamentu a těsně po odchodu Velké Británie z Evropské 

unie. Ta nakonec s velkou pravděpodobností neodejde dříve než v říjnu, přičemž o víceletém 

rozpočtu se pravděpodobně začne vyjednávat až příští rok. Velkou měrou bude záležet na tom, kdo 

se také ujme pozice předsedy Výboru pro zemědělství a venkov Evropského parlamentu, který by 

mohl vzhledem k výsledku voleb přilákat ještě víc zástupců z frakce Zelených. To by s velkou 

pravděpodobností znamenalo větší důraz na ochranu přírodních zdrojů, omezení podpory výroby 

včetně plateb VCS a další tlak na přerozdělování, to je zastropování. Zároveň nelze přehlédnou určité 

posílení výrazně euroskeptických stran, u kterých zatím neznáme jejich postoj vůči nejúspěšnější, ale 

stále nejvíce centralizované politiky Evropské unie, tedy politiky zemědělské. Lze očekávat, že z jejich 

strany bude vyvíjen tlak spíše na decentralizaci a návrat rozhodovacích pravomocí, a to i v případě 

zemědělské politiky na národní úrovně. To by znamenalo například odmítnutí povinného 

zastropování a více svobody třeba i v otázce obálky pro citlivé komodity. Zároveň však lze od těchto 

stran očekávat určité přišlápnutí na brzdu, co se týče financování nových politik Evropské unie jako je 

společné řešení migrace, které by potenciálně mělo ukrojit právě výdajům na Společnou 

zemědělskou politiku. Jazýčkem na vahách tak může být frakce ALDE a její poslanci, kteří se 

pravděpodobně budou snažit hledat kompromis, případně podpořit kompromisní dohodu, která 

prošla zemědělským výborem na začátku dubna tohoto roku. Jedno je jisté, v příštích dvou letech nás 

čeká ještě spousta práce.  

Jan Doležal, tajemník AK ČR  

 


