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III. 

N á v r h 
 

ZÁKON 
ze dne  ……….. 2015, 

 
 

kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky 
 

Čl. I 
 

 Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona 
č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., 
zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 
Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb. a zákona 
č. 59/2014 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 32 odst. 1 písm. c) se za slovo „kandidátů,“ vkládá slovo „pohlaví,“. 
 
2. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 32a 
Podmínky týkající se uvedení žen a mužů na kandidátní listině 

  
Jsou-li na kandidátní listině uvedeni právě 2 kandidáti, je na prvních dvou místech 

zastoupeno obojí pohlaví. Jsou-li na kandidátní listině uvedeni více než 2 kandidáti, je z první 
trojice kandidátů alespoň 1 opačného pohlaví a současně je každé pohlaví zastoupeno alespoň 
40 %; jsou-li na kandidátní listině uvedeni právě 3 kandidáti, je třeba splnit pouze podmínku, 
že z první trojice kandidátů je alespoň 1 opačného pohlaví. Sankci za nesplnění podmínek 
uvedených ve větě první a druhé ke dni registrace kandidátní listiny podle § 33 odst. 3 písm. 
a) nebo odst. 7 stanoví zvláštní zákon9).“. 
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Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Požadavek na uvádění údaje o pohlaví kandidáta na kandidátní listině a požadavky na 

sestavení kandidátní listiny podle § 32a zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní poprvé ve volbách do Poslanecké sněmovny 
vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů 
 

Čl. III 
 

 Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 
ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona 
č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 21 odst. 1 písm. c) se za slovo „kandidátů,“ vkládá slovo „pohlaví,“. 
 
2. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 21a 
Podmínky týkající se uvedení žen a mužů na kandidátní listině 

  
Jsou-li na kandidátní listině uvedeni právě 2 kandidáti, je na prvních dvou místech 

zastoupeno obojí pohlaví. Jsou-li na kandidátní listině uvedeni více než 2 kandidáti, je z první 
trojice kandidátů alespoň 1 opačného pohlaví a současně je každé pohlaví zastoupeno alespoň 
40 %; jsou-li na kandidátní listině uvedeni právě 3 kandidáti, je třeba splnit pouze podmínku, 
že z první trojice kandidátů je alespoň 1 opačného pohlaví. Sankci za nesplnění podmínek 
uvedených ve větě první a druhé ke dni registrace kandidátní listiny podle § 22 odst. 3 písm. 
a) nebo odst. 6 stanoví zvláštní zákon11).“. 
 

Čl. IV 
Přechodné ustanovení 

 
Požadavek na uvádění údaje o pohlaví kandidáta na kandidátní listině a požadavky na 

sestavení kandidátní listiny podle § 21a zákona č. 130/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní poprvé ve volbách do zastupitelstev krajů 
vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
 

Čl. V 
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 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 
ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona 
č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona 
č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 
98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona 
č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:  
 
1. V § 20 se na konci odstavce 7 doplňují věty „Příspěvek na mandát poslance se snižuje 
na 598 500 Kč ročně, jestliže strana a hnutí nebo koalice nesplnily v některém volebním kraji 
podmínky týkající se uvedení žen a mužů na kandidátní listině6). Příspěvek na mandát člena 
zastupitelstva kraje se snižuje na 166 250 Kč ročně, jestliže strana a hnutí nebo koalice 
nesplnily v kraji, ve kterém byl člen zastupitelstva zvolen, podmínky týkající se uvedení žen 
a mužů na kandidátní listině7).“. 
 
 Poznámky pod čarou č. 6 a 7 znějí: 
„6) § 32a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č.     /2015 Sb. 
  7) § 21a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č.    /2015 Sb.“. 
 
2. V § 20b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 

„(2) Krajský úřad a pro volby do Poslanecké sněmovny i Magistrát hlavního města 
Prahy v přenesené působnosti oznámí Ministerstvu financí nejpozději ke dni vyhlášení 
a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny a voleb do zastupitelstev 
krajů ve Sbírce zákonů, které strany, hnutí a koalice, jež ve volbách získaly alespoň jeden 
mandát, nesplnily ke dni rozhodnutí o registraci kandidátní listiny podmínky týkající se 
uvedení žen a mužů na kandidátní listině6), 7).“. 

 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 

Čl. VI 
Přechodné ustanovení 

 
 Snížení příspěvku na mandát poslance a člena zastupitelstva kraje podle § 20 odst. 7 
zákona č. 424/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní 
poprvé v případě mandátů vzniklých ve volbách do Poslanecké sněmovny a volbách 
do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

 
ČÁST ČTVRTÁ 

 
ÚČINNOST 

 
Čl. VII 

 
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. března 2016. 
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