
Mgr. Helena Langšádlová 
Helena Langšádlová se narodila 14. října 1963 v Praze. Nyní žije v Černošicích. Vystudovala 
střední průmyslovou školu stavební, obor vodohospodářské stavby. V letech 2004 až 2008 se 
věnovala bakalářskému studiu na Vysoké škole politických a společenských věd v oboru 
politologie. V roce 2010 absolvovala magisterské studium v oboru politologie a politika 
v mezinárodních vztazích na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. 
V letech 1984 až 1986 pracovala jako stavební technik na odboru výstavby a územního 
plánování Prahy-západ, v letech 1986 až 1990 byla na mateřské dovolené. Následně v letech 
1990 až 1998 provozovala penzion. V období let 1998 až 2006 vykonávala funkci starostky 
města Černošice, v letech 2006 až 2010 zde působila jako místostarostka. V letech 2000 až 
2008 a v letech 2012 až 2013 byla krajskou zastupitelkou Středočeského kraje. Od roku 2004 
do roku 2010 působila jako členka Výboru regionů EU.  
V roce 2010 byla zvolena poslankyní PČR. V letech 2010 až 2013 působila jako 
místopředsedkyně rozpočtového výboru, členka výboru pro veřejnou správu a regionální 
rozvoj, jako předsedkyně stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti a předsedkyně 
podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy.  
Od roku 2013 do roku 2017 působila jako místopředsedkyně ve výboru pro evropské 
záležitosti a od roku 2014 byla členkou podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční 
spolupráci. V roce 2014 se stala členkou meziparlamentní skupiny ČR – Izrael a ČR – Spojené 
státy americké. V roce 2015 byla zvolená předsedkyní podvýboru pro migraci a azylovou 
politiku. Od roku 2016 byla také členkou petičního výboru.  
V letech 2017 až 2021 byla členkou hospodářského výboru a výboru pro evropské záležitosti. 
Od roku 2018 se stala předsedkyní Podvýboru pro migraci a azylovou politiku.  
Je vdaná a má dva dospělé syny. Hovoří anglicky a rusky. Zajímá se o historii a kulturu. 
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