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D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 
 

Obecná část 
 

I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 
1. Důvod předložení a cíle 
1.1 Název 
 

Návrh zákona, 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. 

 
 

1.2 Definice problému 
 
Zkušenosti a studie z různých zemí, včetně České republiky, ukazují, že ženy obecně 

čelí většímu množství překážek než muži, které jim znesnadňují účast ve volených orgánech. 
Mezi tyto překážky nejčastěji patří omezená možnost ovlivňovat proces nominací uvnitř 
politických stran, přetrvávající tradiční pojetí rolí mužů a žen a přísnější měřítka kvalifikace 
pro politické funkce uplatňované ze strany představitelů politických stran.  Ženy rovněž často 
vnímají volební prostředí jako negativně zaujaté vůči ženám a častěji než muži se necítí být 
ke kandidatuře kvalifikovány. Zásadní překážky, kterým ženy čelí ve výrazně vyšší míře než 
muži, jsou dále otázky související se slaďováním profesního, soukromého a rodinného života.  

Z hlediska míry vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve volených orgánech patří Česká 
republika v rámci EU k podprůměrným zemím a v celosvětovém srovnání se řadí mezi 
průměr. Řada zemí (včetně členských států EU) podniká legislativní kroky za účelem podpory 
vyrovnaného zastoupení mužů a žen ve volených orgánech. Tyto legislativní kroky mají 
nejčastěji formu dočasných pozitivních opatření ve smyslu mezinárodních úmluv a nelze je 
považovat za diskriminaci. 

Přestože ženy tvoří více než polovinu populace, zůstávají nadále výrazně 
podreprezentovány ve volených orgánech. Také Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v politice a rozhodovacích pozicích Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů vyjádřil 
znepokojení nad nízkým počtem žen na kandidátních listinách většiny politických uskupení 
kandidujících ve volbách, které se nutně promítá i do zastoupení žen v zastupitelských 
sborech. Procento zvolených žen je pak ještě výrazně nižší než procento žen na kandidátních 
listinách, což je způsobeno zejména tím, že ženy jsou na kandidátních listinách zpravidla 
umísťovány na hůře volitelná místa. 

Procentní zastoupení žen na kandidátních listinách a v zastupitelských sborech ukazuje 
následující tabulka, v níž jsou příkladmo uvedeny údaje z voleb do Poslanecké sněmovny 
a voleb do zastupitelstev krajů; jde o volby, v nichž se uplatňuje princip poměrného 
zastoupení. 
 
Volby do Poslanecké 
sněmovny  
 

1996 1998 2002 2006 2010 2013 
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Podíl žen na 
kandidátních listinách 
 

20,2 % 20,8 % 26,3 % 27,7 % 27,2 % 26,9 % 

Podíl žen na 
mandátech 
 

15 % 15 % 17,0 % 15,5 % 22 % 19,5 % 

 
Volby do 
zastupitelstev krajů 
 

2000 2004 2008 2012 

Podíl žen na 
kandidátních listinách 
 

21,9 % 26,0 % 29,2 % 27,6 % 

Podíl žen na 
mandátech 
 

14,4 % 15,1 % 17,6 % 19,9 % 

 zdroj: ČSÚ 
 
Na základě srovnávací analýzy a studia vývojových tendencí se od roku 1946 

zastoupení žen v Parlamentu zvýšilo jen cca o 10 %. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že 
podíl žen na kandidátních listinách a následně pak ve zvolených zastupitelských orgánech je 
trvale nízký, a nelze předpokládat, že by se poměr žen v zastupitelských orgánech v České 
republice zvýšil přirozenou cestou. 

V Programovém prohlášení vlády se uvádí, že vláda bude „usilovat o podporu vyššího 
zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a stejnou odměnu za stejnou nebo srovnatelnou 
práci“. O legislativním způsobu řešení a jeho nezbytnosti rozhodla vláda, když do Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2015 zahrnula úkol „Návrh zákona, 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“. Tím je dán i druh voleb, na které se má opatření na podporu 
vyrovnaného zastoupení obou pohlaví na kandidátních listinách vztahovat. Kromě toho 
i koaliční rada (předseda vlády) setrvala na stanovisku, že návrh zákona má být předložen do 
vlády. 
 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Řešený problém se váže k právní úpravě obsažené v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), konkrétně k těm jeho 
ustanovením, která se vztahují na volby do Poslanecké sněmovny, a dále na zákon 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“), a nepřímo též 
na zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Výše uvedené volební zákony upravují podmínky pro podávání kandidátních listin 
a jejich náležitosti. Mezi náležitosti kandidátní listiny však nepatří požadavky, které by 
směřovaly k podpoře vyrovnaného přístupu mužů a žen ke kandidatuře.  
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Za stávající situace je tak ponecháno na vnitřním rozhodnutí kandidujících politických 
stran a politických hnutí nebo koalic (dále též „politické strany“), v jakém poměru budou 
muži a ženy na kandidátních listinách zastoupeni a na kterých pořadových místech kandidátní 
listiny budou uvedeni. Z praxe vyplývá, že určitá pravidla pro zastoupení obou pohlaví 
na kandidátních listinách mají nastaveny jen některé politické strany a jde spíše o výjimečné 
případy a ad hoc stanovená vnitřní opatření. 

Přestože několik politických stran má své zástupce ve Výboru pro vyrovnané zastoupení 
žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, 
který opakovaně vyjádřil znepokojení nad nízkým počtem žen na kandidátních listinách 
většiny politických uskupení kandidujících ve volbách a přijal i usnesení, kterým doporučil 
politickým stranám, aby při sestavování kandidátních listin pro volby usilovaly o vyrovnané 
zastoupení žen a mužů tak, aby obě pohlaví byla na kandidátních listinách zastoupena alespoň 
ze 40 % a aby první dvě místa kandidátních listin byla obsazena osobami opačného pohlaví, 
ukazuje se, že zůstává-li tento požadavek pouze v rovině doporučení, není v praxi dostatečně 
zohledněn, což může být dáno i tím, že politické strany nejsou nijak motivovány k tomu, aby 
opatření na podporu vyrovnaného přístupu mužů a žen ke kandidatuře přijímaly. 

 
 

1.4 Identifikace dotčených objektů 
 

Adresáty navrhovaného právního předpisu, na které přímo dopadnou jeho důsledky, 
jsou: 
− kandidáti pro volby do Poslanecké sněmovny a volby do zastupitelstev krajů; v těchto 

druzích voleb se uplatní požadavek na opatření na podporu vyrovnaného přístupu mužů 
a žen ke kandidatuře; 

− kandidující subjekty, tj. Ministerstvem vnitra registrované politické strany a politická 
hnutí a jejich koalice, pro které se v důsledku navrhované právní úpravy stanoví 
požadavky na sestavení kandidátní listiny; 

− volební orgány, které provádějí registraci kandidátních listin pro volby do Poslanecké 
sněmovny (krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy) a pro volby do zastupitelstev 
krajů (krajské úřady) 

− Ministerstvo financí, které realizuje výplatu příspěvku na mandát poslance a člena 
zastupitelstva kraje. 
 
Nepřímo bude mít navrhovaná právní úprava dopad i na voliče. 

 
 
1.5 Popis cílového stavu 
 

Cílem návrhu je větší zapojení žen do veřejného a politického života prostřednictvím 
zastupitelských sborů. Zvýšení podílu žen na rozhodovací činnosti zavedením vyrovnávacích 
opatření koresponduje s některými představami demokratické společnosti o spravedlnosti, 
férovém přístupu a o lidských právech. 

Požadovaného cíle by mělo být dosaženo stanovením opatření na podporu vyrovnaného 
přístupu žen a mužů ke kandidatuře ve volbách, a to pro volby do Poslanecké sněmovny 
a volby do zastupitelstev krajů. Nejde o to zaručit zisk mandátů v určitém procentním 
zastoupení pro obojí pohlaví, což by mohlo být vnímáno jako zásah do svobody aktivního 
volebního práva. Pozice na kandidátní listině není zárukou místa v příslušném zastupitelském 
sboru, ale jen určitým vyrovnáním pozic „na startovní čáře“.  
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Pravidla na umístění kandidátů obojího pohlaví na kandidátní listině však současně 
vedou k určitému zajištění mandátů pro obojí pohlaví, neboť volební systém do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v takovém případě nutně 
predikuje určitý zisk mandátu pro druhé pohlaví. 
 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 

Na úrovni evropského či mezinárodního práva neexistuje žádná závazná norma, jež by 
členským státům nebo signatářům ukládala povinnost dodržení stanovených pozitivních 
opatření, pokud jde o zastoupení žen na kandidátních listinách, potažmo ve volených 
zastupitelských sborech. Z věcného hlediska by však nepřijetí navrhovaného opatření i nadále 
řadilo Českou republiku mezi státy, kde zastoupení obou pohlaví v procesu kandidatury a 
tudíž pak i ve zvolených orgánech je značně nevyvážené, a to v neprospěch žen. Zastoupení žen v 
české politice je dlouhodobě nízké. V žebříčku sestavovaném Meziparlamentní unií je Česká republika v současné 
době na 60. místě ze 144 zemí, spolu s Eritreou a Uzbekistánem. Zastoupení žen v politice je přitom 
nezbytné, neboť se rozhoduje o oblastech, které se dotýkají všech. Ženy mají mnohdy 
odlišnou životní zkušenost než muži a jejich úhel pohledu tak může být velmi cenný. Řada 
států ve světě, mezi nimi i mnoho členských států EU, se proto rozhodla přikročit k přijetí 
opatření na podporu vyrovnaného zastoupení žen v politice (severské státy, Belgie, Francie, 
Španělsko, Portugalsko, Polsko). 

Vzhledem k tomu, že se ukazuje, že ani za poslední roky demokratického vývoje 
nedospěla česká politická kultura k atmosféře otevřené větší participaci žen, vede cesta přes 
navrhovanou legislativu. 

Nastavení takových opatření však znamená čelit některým argumentům proti jejich 
zavedení, jež nejčastěji spočívají v tvrzení, že tato pozitivní opatření jsou v rozporu se 
zásadou rovných příležitostí, že omezují samotné voliče nebo že upřednostňují princip 
genderové vyrovnanosti před skutečnými schopnostmi kandidátů. 

Tyto argumenty jsou však dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí liché. Pozitivní 
opatření pro zastoupení žen a mužů v politice jsou nejen v souladu se zásadou rovných 
příležitostí, ale tuto zásadu fakticky napomáhají realizovat. Rovněž argument o (ne)schopnosti 
osob, které politické strany na kandidátní listiny nominují v důsledku dodržení opatření na 
podporu vyrovnaného přístupu ke kandidatuře, není relevantní, neboť ze současných zkušeností 
i odborných studií nevyplývá, že by jedno z pohlaví mělo vyšší předpoklady pro výkon 
politických funkcí.  

Co se týče argumentu o zásahu do vůle voliče, je nezbytné připomenout, že již 
v současnosti k regulaci způsobu vytváření kandidátních listin ze strany státu dochází. 
Například pro volby do Poslanecké sněmovny jsou sestavovány kandidátní listiny zvlášť tak, 
aby bylo zajištěno, že odpovídající zastoupení v Poslanecké sněmovně bude mít každý z krajů. 
Stanovení pravidel pro zastoupení obou pohlaví je obdobou těchto pravidel pro zastoupení 
jednotlivých krajů. V tomto kontextu tedy vychází najevo absurdita již zmíněného argumentu 
o získání mandátu pouze díky pozitivnímu opatření a nikoli díky skutečným schopnostem 
kandidující osoby. Jen stěží by bylo možné tento argument použít pro regulaci zastoupení 
kandidujících osob dle krajů (tedy, že jen díky požadavku na zastoupení všech krajů se 
do Poslanecké sněmovny dostanou osoby z jednoho kraje, které jsou tzv. méně schopné než 
osoby z jiného kraje). 

 
 

2. Návrh variant řešení 
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Ponechání současného stavu bez přijetí jakýchkoli opatření, tj. nulová varianta, s sebou 
přináší rizika uvedená výše pod bodem 1.6. Vzhledem k tomu, že vývoj zastoupení žen 
v české politice nemá jasnou tendenci směřující ke zvýšení podílu jejich zastoupení 
a v průměru setrvává na cca 20 %, nelze spoléhat na zvýšení cestou přirozeného vývoje. 

Vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů v politice lze dosáhnout několika způsoby, jež 
jsou prakticky vyzkoušeny v řadě států. Kromě přímého vyhrazení určitého počtu křesel 
v zastupitelských sborech, které se uplatňuje zejména v méně rozvinutých státech Afriky 
a Asie, jsou to opatření na podporu vyrovnaného přístupu mužů a žen ke kandidatuře 
aplikované při sestavování kandidátních listin. Tato opatření mohou být na bázi dobrovolnosti 
uplatňované uvnitř politických stran (v Evropě se úspěšně uplatňují zejména v severských 
zemích), anebo jde o kvóty právně závazné, které jsou stanoveny buď v Ústavě (např. 
Francie) nebo ve volební legislativě (Belgie, Španělsko, Slovinsko, Polsko). 

Opatření na podporu vyrovnaného přístupu mužů a žen ke kandidatuře vztahující se ke 
kandidátním listinám mohou být jednoduchá, která stanoví pouze poměr zastoupení mužů a 
žen na kandidátní listině, anebo dvojitá, které kromě procenta míst, jež jsou na kandidátní 
listině vyhrazena opačnému pohlaví, stanoví také pravidla pro rozmístění kandidátů obojího 
pohlaví na kandidátních listinách. Dvojitá opatření jsou pojistkou proti pouze formálnímu 
splnění požadavku na určitý počet kandidátů opačného pohlaví jejich umístěním na zadní 
nevolitelná místa na kandidátní listině. Nejčastěji je požadavek na umístění kandidátů obou 
pohlaví formulován jako požadavek na jejich rovnoměrné zastoupení na předních příčkách 
nebo jako požadavek střídání kandidátů obojího pohlaví (tzv. zipový systém), popř. že 
v každé trojici musí být alespoň jedna osoba opačného pohlaví. 

Opatření, kterými má být určen poměr a případně i pořadí kandidátů obojího pohlaví 
na kandidátní listině, se obvykle formulují jako genderově neutrální, ačkoli prakticky řeší 
především zastoupení žen; není však vyloučeno, že takové kvóty mohou zaručovat místa 
na kandidátních listinách naopak i mužům. 

Pro vyrovnávací opatření se ze své podstaty hodí ty volby, v nichž se volí podle zásady 
poměrného zastoupení. 

Plán legislativních prací vlády na rok 2015 schválený dne 15. prosince 2014 usnesením 
vlády č. 1056 počítá s tím, že Ministerstvo vnitra předloží vládě návrh zákona, kterým se 
mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky a zákon o volbách do zastupitelstev 
krajů; tato novelizace je iniciativou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a 
směřuje právě k zavedení pozitivních (vyrovnávacích) opatření na kandidátních listinách pro 
volby do Poslanecké sněmovny a volby do zastupitelstev krajů. Vzhledem k tomu, že příprava 
návrhu zákona byla v důsledku jeho projednávání na úrovni koaliční rady pozdržena, byl 
termín pro předložení vládě prodloužen na konec dubna 2015. 

Zavedení vyrovnávacích opatření pro obsazování kandidátních listin ve formě pouhé 
proklamace by zřejmě nebylo dostatečně efektivní. Je proto třeba též zvážit, jakým způsobem 
politické strany k jejich dodržování motivovat a jak jejich dodržování vymáhat. Existuje 
možnost, že politické strany budou za dodržení opatření finančně bonifikovány ve formě 
státních příspěvků, nebo naopak některý ze stávajících příspěvků státu bude krácen. Existuje 
i možnost razantnější sankce, a to v podobě odmítnutí takové kandidátní listiny, u níž 
nebudou zmíněné požadavky dodrženy. 

 
   

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

Zavedení opatření na podporu vyrovnaného přístupu mužů a žen ke kandidatuře 
směřujících k vyrovnanějšímu zastoupení obou pohlaví na kandidátních listinách představuje 
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především nový prvek v české politické kultuře, který se přímo týká hlavně politických stran, 
které se s ním budou muset při sestavování kandidátních listin vyrovnat. Rovněž přijetí ze 
strany veřejnosti závisí na tom, jak bude navrhovaná změna prezentována a odůvodněna. 
Jedná se o opatření, které je často přijímáno pouze jako dočasné do doby, kdy se přístup obou 
pohlaví do politiky stane vyrovnanější a ve společnosti zakoření jako přirozený. 

Hmotné náklady či přínosy se odvozují zejména od toho, jaký způsob vynucování 
nastavených opatření bude zvolen. 

Náklady i přínosy zavedení navrhovaných opatření jsou rovněž nepřímé a předem 
obtížně identifikovatelné, neboť budou vyplývat z rozhodování zastupitelských sborů, jejichž 
složení bude zřejmě ovlivněno nastavením vyrovnávacích opatření pro obsazení kandidátních 
listin. 

 
 

3.2 Náklady 
 

Hmotné náklady s dopadem na státní rozpočet by byly dány pouze v případě, že by jako 
způsob vynucování dodržování opatření na podporu vyrovnaného přístupu mužů a žen 
ke kandidatuře ve volbách do Poslanecké sněmovny a volbách do zastupitelstev krajů byla 
zvolena varianta, kdy politické strany, které požadované vyrovnávací opatření na kandidátní 
listině dodrží, budou za takový přístup bonifikovány zvýšením příspěvku ze státního rozpočtu. 
 
 
3.3 Přínosy 
 

Přijatá opatření směřují ke zvýšení zastoupení žen ve volených orgánech, a to konkrétně 
v Poslanecké sněmovně a v zastupitelstvech krajů, v souvislosti s čímž lze hovořit i o zvýšení 
úrovně politické kultury v České republice, jež je v demokratických státech měřena právě 
i podílem žen na politických rozhodovacích procesech. Tím by se Česká republika zařadila 
po bok řady dalších evropských a vyspělých států, jež se rozhodly tímto způsobem ženy 
do politiky prosadit, a mnoho z nich již řadu let tyto postupy s pozitivním efektem aplikuje. 

Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu ministra pro lidská práva rovné 
příležitosti a legislativu vyšší míra vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice znamená 
vyšší diverzitu kolektivního rozhodování, které se zpravidla projevuje efektivnější tvorbou 
opatření a efektivnějším rozhodováním.1 Přínosem je i skutečnost, že v důsledku přijetí 
pozitivních opatření budou politické subjekty motivovány vytvářet prostředí, které bude 
příznivější pro ženy. Lze tedy očekávat, že politické subjekty budou přijímat různá opatření 
za účelem podpory sladění rodinného a stranického života, opatření za účelem podpory síťování 
žen a mentoringu či opatření za účelem vyšší transparentnosti vnitrostranické tvorby 
kandidátních listin. V důsledku tedy dojde k odstraňování překážek, které ženám brání 
v přístupu do volených orgánů, a k obecné podpoře rovnosti žen a mužů v české společnosti. 

Přínosem přijetí pozitivních opatření pro podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů je 
rovněž naplnění poptávky po těchto opatřeních ze strany široké veřejnosti. Průzkumy veřejného 
mínění dlouhodobě ukazují, že drtivá většina populace (86 %) je přesvědčena o společenské 
užitečnosti zapojování žen do politiky a tři čtvrtiny populace (76 %) pokládají za potřebné, aby 
byl aktivně podporován vstup žen do politiky.2 

                                            
1 Blíže viz Hong, L., Page, E. S.: Groups of diverse problem solvers can outperfor groups of hing-ability 
problem solvers. Chicago, 2004. Dostupné na http://www.pnas.org/content/101/46/16385.full?tab=author-info.  
2 Blíže viz CVVM: Postavení žen v politice očima české veřejnosti. 2009. Dostupné na: 
http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/zaverecna-zprava_forum50.pdf.  
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Současně je však třeba uvést, že chování voličů ve volbách těmto průzkumům zcela 
neodpovídá, když se ukazuje, že využitím preferenčních hlasů jsou mnohdy ženy na předních 
místech kandidátky naopak upozaděny.       

Přímé přínosy navrhované právní úpravy jsou zejména v oblasti nehmotných hodnot. 
 
 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Z výše uvedeného plyne, že náklady a přínosy na zavedení opatření vyrovnaného 

přístupu mužů a žen ke kandidatuře se pohybují zejména v oblasti nehmotných hodnot. 
Případný finanční dopad na státní rozpočet závisí na rozhodnutí, jaká sankce 

za nedodržení vyrovnávacích opatření na kandidátní listině bude zvolena. 
 
 
4. Návrh řešení 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Plán legislativních prací vlády na rok 2015 schválený dne 15. prosince 2014 usnesením 
vlády č. 1056 počítá s tím, že Ministerstvo vnitra do konce března 2015 (v důsledku 
projednávání v koaliční radě byl termín prodloužen na konec dubna 2015) předloží vládě 
návrh zákona, 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, a 
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Návrh na uvedenou novelizaci byl do Plánu legislativních prací 
vlády doplněn na základě iniciativy ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
který je také spolugestorem připravované novely. Z dalších jednání vyplynulo, že cílem změn 
v dotčených volebních zákonech je zavedení minimálního procentuálního zastoupení žen (i 
mužů) na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny a do krajských 
zastupitelstev. Tím je v zásadě předurčeno, že se má jednat o opatření legislativní povahy, 
které se bude týkat uvedených druhů voleb. 

Zavedení vyrovnávacích opatření tedy nebude mít charakter opatření na podporu 
vyrovnaného přístupu k mandátům, ale vyrovnaného přístupu ke kandidatuře, čímž mají být 
vytvořeny podmínky pro vyrovnání pozic na počátku volebního procesu, aniž by dále 
docházelo k jakékoli modifikaci vůle voličů vyjádřené jejich svobodným hlasováním. 
Předpokládá se, že důsledkem nastavení pozitivních opatření pro zastoupení obou pohlaví na 
kandidátních listinách bude i vyrovnanější zastoupení obou pohlaví v Poslanecké sněmovně 
a v zastupitelstvech krajů, aniž by však z obsazení kandidátní listiny předem vyplývaly 
nároky na zisk mandátu. 

Legislativní opatření na podporu vyrovnaného zastoupení obou pohlaví na kandidátní 
listině pro dotčené dva druhy voleb bude vyžadovat jednak minimální podíl pro zastoupení 
opačného pohlaví na kandidátní listině (podíl 40 % se jeví jako přiměřený) a jednak povinné 
rozmístění kandidátů obojího pohlaví na předních místech kandidátní listiny. 

Nastavení kvót se nedotkne volby prezidenta a voleb do Senátu, ve kterých se uplatňuje 
princip většinový, který je založen na tom, že kandidující subjekty nominují jednoho 
kandidáta pro volební obvod, případně kandiduje kandidát nezávislý. 

Schválený Plán legislativních prací vlády na rok 2015 nepočítá se zavedením 
vyrovnávacích opatření ani pro volby do zastupitelstev obcí ani pro volby do Evropského 
parlamentu, ačkoli v nich se volí podle zásad poměrného zastoupení. Při volbách do 
zastupitelstev obcí je zejména v malých obcích problém naplnit kandidátní listinu potřebným 
počtem kandidátů bez ohledu na jejich pohlaví; zavedení  opatření na podporu vyrovnaného 
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zastoupení obou pohlaví na kandidátní listině by v daném případě bylo kontraproduktivní 
i s ohledem na to, že při volbách do zastupitelstev obcí mohou kandidovat nezávislí kandidáti 
a jejich sdružení. Kromě toho ze statistik vyplývá, že na komunální úrovni jsou ženy 
zastoupeny více než na ostatních úrovních s tím, že obecně platí, že čím vyšší úroveň politiky, 
tím méně žen.  

Navrhované opatření se nevztahuje ani na volby do zastupitelstva hlavního města Prahy, 
neboť toto zastupitelstvo je voleno právě podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.  

 
Volby do zastupitelstev obcí 
 

2002 2006 2010 

Podíl žen na kandidátních listinách 27,69% 29,38% 31,17% 
Podíl žen na mandátech 22,66% 24,92% 26,29% 
zdroj: ČSÚ 
 

Ve volbách do Evropského parlamentu se volí kandidáti do nadnárodního 
zastupitelského sboru. Zavedení opatření na podporu vyrovnaného přístupu mužů a žen 
ke kandidatuře má primárně za cíl zavést tato opatření na národní úrovni, kde se požadavek 
na  dodržení opatření na podporu vyrovnaného zastoupení obou pohlaví na kandidátní listině 
následně promítá i do zastoupení Poslanecké sněmovny jako národního zastupitelského 
orgánu a dále do zastupitelstev na úrovni krajů. Z tohoto důvodu se zavedení vyrovnávacích 
opatření pro obsazení kandidátních listin nemá vztahovat na volby do Evropského 
parlamentu. 

Sankce za nedodržení vyrovnávacích opatření na kandidátní listině bude finanční 
povahy. Vzhledem k tomu, že příspěvek na úhradu volebních nákladů se u voleb do 
zastupitelstev krajů nevyplácí, je třeba finanční sankci vztáhnout na některou ze složek 
příspěvku na činnost politických stran vypláceného ze státního rozpočtu. Nedodržení 
vyrovnávacích opatření při obsazování kandidátní listiny má praktické důsledky právě u 
politických stran, které získají nějaké mandáty, je proto vhodné sankčně postihnout právě 
příspěvek na mandát. Snížení příspěvku na mandát poslance Poslanecké sněmovny nebo 
zastupitele zastupitelstva kraje cca o jednu třetinu se jeví jako dostatečně motivující pro to, 
aby politické strany opatření na podporu vyrovnaného přístupu obou pohlaví ke kandidatuře 
při sestavování kandidátních listin uplatnily.  

Vedle toho však existují země, kde dodržení vyrovnávacích opatření na kandidátní 
listině je vynucováno sankcí v podobě odmítnutí kandidátní listiny (Polsko). Sankce v podobě 
odmítnutí takové kandidátní listiny, která by nesplňovala požadavky na dodržení opatření na 
podporu vyrovnaného zastoupení obou pohlaví na kandidátní listině, se jeví jako sankce 
nepřiměřená požadovanému cíli. Odmítnutí celé kandidátní listiny by znamenalo zabránit 
dotčené politické straně účastnit se voleb. Cílem však není omezovat politické strany ve 
vstupu do volební soutěže, ale motivovat je k tomu, aby při sestavování kandidátních listin 
zohlednily požadavky na vyrovnaný přístup obou pohlaví ke kandidatuře. Zde je na místě 
zmínit, že existují země, kde je vyrovnaný přístup mužů a žen ke kandidatuře aplikován 
politickými stranami tradičně a zcela dobrovolně, aniž by požadavky byly stanoveny 
legislativně (Švédsko, Norsko).  

 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Vzhledem k tomu, že zavedení opatření na podporu vyrovnaného přístupu mužů a žen 
ke kandidatuře se bude týkat voleb do Poslanecké sněmovny a voleb do zastupitelstev krajů, 
v nichž kandidátní listiny pro příslušný volební kraj registrují krajské úřady (u voleb 
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do Poslanecké sněmovny též Magistrát hlavního města Prahy), budou krajské úřady hlavním 
implementátorem navržených opatření. Zjišťování, zda jednotlivé politické strany dodržely 
vyrovnávací opatření na kandidátních listinách, bude paralelním procesem vedle procesu 
přezkumu kandidátních listin. Jelikož však s nedodržením opatření na podporu vyrovnaného 
zastoupení obou pohlaví na kandidátní listině nebude spojena sankce odmítnutí kandidátní 
listiny, nebudou krajské úřady vyzývat politické strany k odstranění této vady. Sledování 
dodržení požadovaných vyrovnávacích opatření bude ze strany krajského úřadu vůči 
jednotlivým politickým stranám probíhat průběžně až do vydání rozhodnutí o registraci 
kandidátní listiny.  

Rozhodující pro posouzení dodržení opatření na podporu vyrovnaného zastoupení obou 
pohlaví na kandidátní listině tedy nebude stav ke dni podání kandidátní listiny, ale až ke dni 
rozhodnutí o její registraci. Zatímco kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede 
dnem voleb, mohou politické strany až do šedesátého dne přede dnem voleb doplňovat do 
kandidátní listiny další kandidáty a měnit jejich pořadí, což může mít dodatečně zásadní 
dopad na dodržení vyrovnávacích opatření stanovených pro obsazení kandidátních listin. 
Na základě stavu ke dni rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pak krajský úřad po 
volbách, nejpozději však ke dni vyhlášení celkových výsledků voleb ve Sbírce zákonů, sdělí 
Ministerstvu financí, které politické strany, které ve volbách získaly alespoň jeden mandát, 
opatření stanovená pro obsazení kandidátních listin zástupci obojího pohlaví nesplnily. 
Ministerstvo financí bude implementátorem sankce v podobě krácení příspěvku na mandát 
poslance a zastupitele kraje. 

Implementace neklade žádné nároky na zajištění finančních prostředků. Krajské úřady 
budou dodržení vyrovnávacích opatření posuzovat z titulu volebního orgánu a registračního 
úřadu pro dotčené volby. S navrhovaným řešením nejsou spojeny ani nároky na pořízení 
informačních a komunikačních technologií nebo vybudování informačního systému. 

Adresátem navrhovaného řešení jsou politické strany. Pokud se rozhodnou dodržet při 
obsazování kandidátních listin vyrovnávací opatření, znamená to pro ně zajistit si 
odpovídající počet kandidátů obou pohlaví. Při volbách do Poslanecké sněmovny i volbách 
do zastupitelstev krajů je možné, aby na kandidátní listině politické strany byli uvedeni 
i kandidáti, kteří nejsou členy žádné politické strany, popř. jsou členy jiné politické strany. 

 
 

6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Je obvyklé, že pozitivní legislativní opatření směřující k vyrovnanému zastoupení žen 

v politice jsou přijímána pouze dočasně do doby, než se nominace zástupců obou pohlaví 
na kandidátních listinách v požadovaném poměru ve společnosti natolik zakoření, že lze 
spoléhat na přirozené pokračování takového trendu, aniž by muselo docházet k pozitivním 
stimulacím legislativní cestou. Dopad nastavených legislativních opatření v praxi je třeba 
s odstupem několika voleb, v nichž se opatření na podporu vyrovnaného zastoupení obou 
pohlaví na kandidátních listinách uplatnila, vyhodnotit a pak případně rozhodnout o zrušení 
legislativních opatření. Vyloučit nelze ani jejich opětovné zavedení. 

Při posuzování účinnosti navrhovaného řešení v praxi lze vycházet ze statistických 
údajů o kandidátech a následně přidělených mandátech, kterými disponuje Český statistický 
úřad.  

 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
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Otázka zakotvení většího podílu žen ve volených orgánech byla již ze strany 
Ministerstva vnitra konzultována v roce 2004 v rámci připomínkového řízení k návrhu 
věcného záměru tzv. „volebního kodexu“, který reagoval na doporučení Výboru pro 
odstranění diskriminace žen, týkající se rovné účasti žen na veřejném životě a politickém 
rozhodování, vyplývající z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, kdy se vláda 
zavázala svým usnesením č. 478 z 19. května 2003 k přijetí opatření, včetně úprav volebního 
zákona, ke zvýšení zastoupení žen ve volených orgánech. Tehdy byl ze strany Ministerstva 
práce a sociálních věcí navrhován tzv. zipový systém, kdy politická strana musí na kandidátní 
listině v jejím celém rozsahu střídavě umístit zástupce obojího pohlaví. Nesplnění této 
povinnosti mělo být sankcionováno odmítnutím kandidátní listiny. Návrh věcného záměru, 
který byl předložen vládě, však na jednání vlády nebyl zařazen s tím, že bude projednán 
zástupci vládní koalice. Namísto věcného záměru byla nakonec vládě předložena dílčí 
novelizace zákona o volbách do Parlamentu České republiky, která se předmětné 
problematiky nedotýkala. 

Rozsáhlé konzultace včetně připomínkového řízení proběhly v roce 2009 při přípravě 
materiálu Souhrnná zpráva o plnění priorit a postupů vlády při prosazování rovných 
příležitostí pro ženy a muže v roce 2008. Potřeba řešit problém dlouhodobě nízkého 
zastoupení žen v české politice vedla ministra pro lidská práva a menšiny v roce 2009 
k iniciaci vzniku novely volebních zákonů, která by zavedla kvóty pro obsazení žen 
na kandidátních listinách. V návaznosti na usnesení vlády č. 964 z 20. července 2009 
připravilo Ministerstvo vnitra novelu vztahující se na volby do Poslanecké sněmovny, volby 
do zastupitelstev krajů a volby do zastupitelstva hlavního města Prahy; k jejímu schválení 
z důvodu jmenování nové vlády však již nedošlo. Opatření na podporu vyrovnaného 
zastoupení obou pohlaví na kandidátní listině v tomto návrhu bylo stanoveno jako dvojité 
s požadavkem minimálně 30% zastoupení zástupců obou pohlaví na kandidátních listinách a 
zároveň první dvě místa musela být obsazena osobami opačného pohlaví. Sankcí za 
nedodržení opatření na podporu vyrovnaného zastoupení obou pohlaví na kandidátní listině 
bylo odmítnutí kandidátní listiny. 

Použitá data vycházejí ze sdělení odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády 
České republiky, což je odborný útvar pro tuto problematiku. 
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA  
 

JUDr. Lucie Fišarová 
oddělení voleb 
odbor všeobecné správy 
Ministerstvo vnitra 
tel.: 974 817 371 
email: lucie.fisarova@mvcr.cz 

 
 
II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 

České republiky 
 

Zavedení opatření na podporu vyrovnaného přístupů mužů a žen ke kandidatuře pro 
volby do Poslanecké sněmovny a volby do krajských zastupitelstev lze uskutečnit beze změny 
ústavního pořádku stanovujícího mj. přístup k veřejným funkcím za rovných podmínek. 

 Vyrovnávací opatření výslovně umožňuje zavést Úmluva o odstranění všech forem 
diskriminace žen (č. 62/1987 Sb.), která v čl. 4 odst. 1 uvádí: „Přijmou-li státy, smluvní 
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strany, dočasná zvláštní opatření, zaměřená na faktické urychlení zrovnoprávnění žen a mužů, 
nebude to považováno za diskriminaci jak je definována v této Úmluvě; v žádném případě 
však tato opatření nesmí ve svém důsledku vést k zachování nerovnoprávných nebo 
oddělených měřítek; od těchto opatření bude ustoupeno, až budou dosaženy cíle 
zrovnoprávnění v oblasti možností a zacházení.“. Požadavku, že „v žádném případě však tato 
opatření nesmí ve svém důsledku vést k zachování nerovnoprávných nebo oddělených 
měřítek“, se vyhovuje tím, že navrhovaný zákon je formulován tak, aby vyrovnávací opatření 
mohla vyrovnávat nejen přístup žen ke kandidatuře ve volbách, nýbrž i přístup mužů ke 
kandidatuře ve volbách. 

V zákonodárcově dispozici je i to, aby dostál také dalšímu požadavku stanovenému 
zmíněnou Úmluvou, podle níž platí, že „od těchto opatření bude ustoupeno, až budou 
dosaženy cíle zrovnoprávnění v oblasti možností a zacházení“. 

Vzhledem k tomu, že tato Úmluva je mezinárodní smlouvou o lidských právech 
a základních svobodách (srov. nález Ústavního soudu Pl. US 13/94) a jako taková je součástí 
ústavního pořádku (srov. nález Ústavního soudu č. 403/2002 Sb.), ztrácí se opodstatnění 
výhrady k ústavní konformitě návrhu (opatření nemůže být protiústavní, jestliže ústavní 
pořádek výslovně dovoluje jeho existenci a opatření existuje na základě tohoto dovolení). 

S tím v souladu je relevantní judikatura Ústavního soudu, konkrétně nález Ústavního 
soudu Pl. ÚS 15/02, ve kterém Ústavní soud uvádí také: „Prostředky zvýhodněného zacházení 
nejsou zásadně v rozporu s právními principy rovnosti a zákazu diskriminace, pokud jejich 
uplatnění směřuje k odstranění faktické diskriminace mezi těmito subjekty. (…) V oblasti 
občanských a politických práv a svobod, již imanentně charakterizuje povinnost státu zdržet 
se zásahů do nich, existuje pro preferenční (tedy svou podstatou aktivní) zacházení 
s některými subjekty obecně jen minimální prostor.“. 

Oním „minimálním prostorem“, v němž je „preferenční zacházení“ s některými 
subjekty i v oblasti občanských a politických práv a svobod podle Ústavního soudu možné, je 
právě ten prostor, který poskytuje úmluva č. 62/1987 Sb. jako součást ústavního pořádku tím, 
že výslovně umožňuje takové opatření zavést (čehož předložený návrh využívá). 

Zaváděné požadavky pro zastoupení žen i mužů na kandidátních listinách pro volby 
jsou právě takovým ústavně přípustným opatřením; ze stejného důvodu zavedení těchto 
vyrovnávacích opatření nekoliduje s čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (podle 
kterého mají občané přístup k voleným a jiným veřejným funkcím za rovných podmínek) ani 
s čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého základní práva a svobody se 
zaručují všem bez rozdílu pohlaví. 

Další okolností, ze které vyplývá, že změna ústavního pořádku není v souvislosti se 
zaváděním opatření na podporu vyrovnaného přístupu žen a mužů ke kandidatuře ve volbách 
nezbytná, je to, že sankce za nedodržení těchto opatření spočívá pouze ve snížení příspěvku 
na mandát té politické straně, která získá alespoň jeden mandát, avšak její kandidátní listina 
personálním složením nevyhovuje stanoveným požadavkům (nikoliv v tom, že politická 
strana, jejíž kandidátní listina svým personálním složením nevyhovuje stanoveným 
vyrovnávacím opatřením, by se vůbec nemohla voleb účastnit). Zákonem navrhovanou sankcí 
je tak dotčena právnická osoba (politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice), nikoliv 
osoby fyzické, jimž Listina základních práv a svobod zaručuje práva (mj. za rovných 
podmínek mít přístup k voleným a jiným veřejným funkcím). Není tak přímo dotčeno ústavně 
zaručené právo fyzické osoby za určitých podmínek kandidovat, nýbrž pouze právo právnické 
osoby obdržet finanční plnění ze státního rozpočtu, které vyplývá z jednoduchého práva. 

 
 

III. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy 
Evropské unie 
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Předložený návrh je v souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku 

z členství v Evropské unii, zejména se Smlouvami o přistoupení České republiky k Evropské 
unii, s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského soudního 
dvora. Nabytím účinnosti Amsterodamské smlouvy (1. 5. 1999) byl princip rovného 
zacházení pro muže a ženy zařazen mezi základní cíle ES obsažené v článku 2 Smlouvy 
o založení Evropského společenství. Článek 8 Smlouvy o fungování EU stanoví, že Unie při 
všech svých činnostech usiluje o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže 
a ženy. Toto ustanovení fakticky obsahuje povinnost členských států aplikovat metodu 
genderového mainstreamingu ve všech činnostech v rámci Unie. 

Ačkoli žádný z dokumentů a právních předpisů práva EU, který se zabývá rovným 
postavením mužů a žen, neukládá členským státům povinnost zajistit určitý minimální podíl 
žen mezi kandidáty na členy národních nebo regionálních zastupitelských orgánů, zmiňuje 
právo EU možnost přijímat opatření k vyrovnání výrazných rozdílů v zastoupení mužů a žen, 
tzv. pozitivní opatření. 

Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy EU 
a že zejména odpovídá současnému trendu v prostředí práva EU zajistit plnou rovnost mezi 
muži a ženami, a to případně i pomocí pozitivních opatření na podporu méně zastoupeného 
pohlaví v té které oblasti.  

Samotné otázky nastavení volebního systému a pravidel v jednotlivých členských 
zemích do kompetence EU nespadají. 
 
 
IV. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s mezinárodními  

smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
 

Navrhovaná úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami ani s obecně 
uznávanými zásadami mezinárodního práva, protože přijímaná opatření, budou-li jen dočasná, 
jsou podporována mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

V oblasti mezinárodního práva je otázka rovného postavení žen a mužů zmiňována 
zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod, Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a v Pekingské 
akční platformě, od níž je v České republice odvozen národní akční plán – dokument Priority 
a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, jehož první verzi 
schválila vláda v roce 1998.  

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen ve svém článku 4 odst. 1 stanoví: 
„Přijmou-li státy, smluvní strany, dočasná zvláštní opatření, zaměřená na faktické urychlení 
zrovnoprávnění žen a mužů, nebude to považováno za diskriminaci, jak je definována v této 
Úmluvě; v žádném případě však tato opatření nesmí ve svém důsledku vést k zachování 
nerovnoprávných nebo oddělených měřítek; od těchto opatření bude ustoupeno, až budou 
dosaženy cíle zrovnoprávnění v oblasti možností a zacházení.“. 

Všechny výše uvedené mezinárodní dokumenty se zabývají rovností mužů a žen spíše 
v obecné rovině a žádný z nich neobsahuje konkrétní závazek směřující do oblasti volebního 
práva. 
 
 
V. Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení  

ve vztahu k zákazu diskriminace 
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Návrh není v rozporu se zákazem diskriminace, neboť výše zmíněná Úmluva 
o odstranění všech forem diskriminace žen umožňuje přijímat dočasná zvláštní opatření 
zaměřená na faktické urychlení zrovnoprávnění žen a mužů (přičemž zároveň stanoví, že to 
nebude považováno za diskriminaci) a sankcí za nedodržení vyrovnávacích opatření není 
odmítnutí kandidátní listiny, která by je nesplňovala, nýbrž pouze snížení příspěvku na 
mandát té politické straně, která získá alespoň jeden mandát, avšak její kandidátní listina 
personálním složením nevyhovuje stanoveným požadavkům.  

Navrhovaná úprava ve volebních zákonech směřuje k tomu, aby zastoupení žen 
v politice bylo vyrovnanější v porovnání se zastoupením mužů, čímž by měla být existující 
faktická diskriminace eliminována. Formální rovnost příležitostí je totiž prakticky 
deformována existencí skrytých bariér (individuálních, společenských, institucionálních), 
které ženám brání politiku ovlivňovat; v takovém případě je žádoucí zavést kompenzační 
opatření, která ve výsledku umožňují dosáhnout nebo se alespoň přiblížit rovnosti. 

 
 

VI. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské 
prostředí, sociální dopady a dopady na životní prostředí 

 
Vzhledem k tomu, že nedodržení vyrovnávacího opatření na kandidátních listinách pro 

volby do Poslanecké sněmovny a volby do zastupitelstev krajů má za následek sankci 
v podobě snížení příspěvku na mandát, nepředstavuje navrhovaná právní úprava žádné 
zvýšené nároky na státní rozpočet oproti stávajícímu stavu. Může dojít naopak k úspoře 
finančních prostředků ze státního rozpočtu, neboť v případě, že by sankce byla aplikována, 
byl by dotčeným politickým stranám nebo politickým hnutím příspěvek na mandát krácen. 

Dle zjištění Českého statistického úřadu, který vycházel z kandidátních listin podaných 
pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013, by sankce dopadla na všechny politické 
strany a politická hnutí zastoupená v Poslanecké sněmovně. Je však třeba podotknout, že pro 
volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 ještě neplatil žádný požadavek na zastoupení 
určitého počtu kandidátů opačného pohlaví na kandidátní listině, a proto uvedené zjištění 
nemůže reálně odrážet chování politických stran a politických hnutí za situace, kdy by tyto 
podmínky na podporu zastoupení obou pohlaví na kandidátních listinách již byly nastaveny.  

Žádné negativní dopady na výdaje z jiných veřejných rozpočtů, na podnikatelské 
prostředí, na specifické skupiny obyvatel nebo na životní prostředí nebyly identifikovány.  
 
 
VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů 
 
Navrhovaná právní úprava nemění ani nezakládá žádné nové zpracování osobních údajů 

a zachovává již právně existující stav ve vztahu ke kandidátům. Platí, že je-li kandidátní 
listina zaregistrována, osobní údaje kandidátů jsou zveřejňovány až tímto okamžikem a pouze 
v rozsahu osobních údajů uváděných na hlasovacím lístku, čímž je analogicky naplněno 
stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2006, nahlížení do kandidátních listin 
a poskytování informací o kandidátech, které se vztahovalo k volbám do zastupitelstev obcí, 
analogicky je však uplatňováno i v dalších druzích voleb. 

 
 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
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Nebyly identifikovány negativní dopady z hlediska korupčních rizik; předmětný návrh 

je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat, a nemá vliv na dostupnost 
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Jsou známy výsledky některých analýz, které prokázaly, že v zemích s vyšším 
zastoupením žen v politice je nižší míra korupce. Tuto vazbu potvrzují také statistiky, podle 
nichž počet mužů páchajících hospodářskou (a jinou) trestnou činnost je několikanásobně 
vyšší než počet žen. Pro tento jev jsou shledávána různá vysvětlení, např. že ženy se vyskytují 
na vysokých pozicích ve veřejné politice v zemích, kde je politická kultura natolik 
kultivovaná, že ani korupce nepředstavuje významnější problém, nebo že ženy vykazují méně 
ochoty podstupovat riziko a dbají na zachování dobré pověsti. Naopak ženy převládají mezi 
nahlašovateli korupce. 
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Zvláštní část 
 
 

K čl. I bodu 1 a čl. III bodu 1: 
Vzhledem k tomu, že s nedodržením opatření na podporu vyrovnaného přístupu žen 

a mužů ke kandidatuře je spojena finanční sankce, která navazuje na sdělení krajských úřadů 
(a při volbách do Poslanecké sněmovny i Magistrátu hlavního města Prahy) Ministerstvu 
financí o tom, které politické strany, politická hnutí či koalice, jež ve volbách získaly mandát, 
požadavek na zastoupení obou pohlaví na kandidátní listině nesplnily, je třeba současně 
zavést povinnost, aby náležitostí kandidátní listiny byl u kandidátů též údaj o jejich pohlaví, 
které nemusí být vždy z pouhého jména a příjmení jednoznačně určitelné. Uvedení tohoto 
údaje na kandidátní listině výrazně usnadní práci krajských úřadů při zjišťování splnění 
vyrovnávacích opatření, neboť jinak by musely krajské úřady v případě pochybností pohlaví 
ověřovat podle rodného čísla z informačního systému evidence obyvatel. 
 
 
K čl. I bodu 2 a čl. III bodu 2: 

V ustanoveních zákona o volbách do Parlamentu (v části týkající se voleb 
do Poslanecké sněmovny) a zákona o volbách do zastupitelstev krajů je konkrétně 
formulováno opatření na podporu vyrovnaného přístupu žen a mužů ke kandidatuře v těchto 
volbách. 

Jednak je stanoven požadavek, aby každé pohlaví na kandidátní listině bylo zastoupeno 
alespoň 40 %, a současně jsou stanoveny požadavky na rozmístění kandidátů obojího pohlaví 
pro přední místa kandidátní listiny.  

Jsou-li na kandidátní listině uvedeni právě 2 kandidáti, je na prvních dvou místech 
zastoupeno obojí pohlaví; není přitom rozhodné, zda v pořadí muž-žena nebo žena-muž. 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; pořadí v rámci trojice není rozhodné. Posouzení splnění 
požadavku minimálně 40% zastoupení obou pohlaví je relevantní pouze tehdy, je-li počet 
kandidátů na kandidátní listině větší než 3. 

Nastavení vyrovnávacího opatření ve výši 40 % vychází z toho, jak je tato výše obvykle 
nastavena i v jiných zemích (nejčastěji se pohybuje mezi 20 % až 40 %). Hranice 40 % je 
považována za optimální k prosazení zájmů určité sociální skupiny (tedy i zástupců opačného 
pohlaví). 

V dotčených ustanoveních zákona o volbách do Parlamentu (v části týkající se voleb 
do Poslanecké sněmovny) a zákona o volbách do zastupitelstev krajů je současně stanoveno, 
že nedodržení vyrovnávacích opatření na kandidátní listině má za následek postup podle 
příslušných ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a 
v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (srov. odůvodnění k čl. V). Dodržení 
opatření na podporu vyrovnaného přístupu žen a mužů ke kandidatuře se přitom váže na 
okamžik rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, a to případně i na základě rozhodnutí 
soudu. Znamená to, že pokud by byly naplněny zákonné důvody pro rozhodnutí o škrtnutí 
kandidáta na kandidátní listině, byla by z hlediska dodržení opatření na podporu vyrovnaného 
přístupu žen a mužů ke kandidatuře rozhodující podoba kandidátní listiny až po škrtnutí 
kandidáta. 

 
 
K čl. II, IV a VI: 
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Navrhuje se upravit přechodná ustanovení u jednotlivých zákonů tak, aby bylo zřejmé, 
že požadavky na sestavení kandidátních listin ve volbách do Poslanecké sněmovny a 
zastupitelstev krajů a případnou sankci v podobě snížení příspěvku na mandát poslance 
a člena zastupitelstva kraje bude možné uplatnit až pro volby do Poslanecké sněmovny 
a volby do zastupitelstev krajů, které budou vyhlášeny po nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Od počátku volebního procesu totiž musí být kandidujícím subjektům známy podmínky, 
jejichž nesplnění je postihováno sankcí.  

 
 

K čl. V bodu 1: 
Navrhuje se, aby sankce za nedodržení vyrovnávacích opatření na kandidátní listině 

byla finanční povahy. Vzhledem k tomu, že příspěvek na úhradu volebních nákladů se 
nevyplácí u voleb do zastupitelstev krajů, je třeba finanční sankci vztáhnout na některou ze 
složek příspěvku na činnost politických stran vypláceného ze státního rozpočtu.  

Nedodržení vyrovnávacích opatření při obsazování kandidátní listiny má praktické 
důsledky právě u politických stran, které získají nějaké mandáty, je proto vhodné sankčně 
postihnout příspěvek na mandát. Snížení ročního přípěvku na mandát poslance Poslanecké 
sněmovny nebo zastupitele zastupitelstva kraje o 30 % se jeví jako dostatečně motivující a 
účinné pro to, aby politické strany opatření na podporu vyrovnaného přístupu obou pohlaví ke 
kandidatuře při sestavování kandidátních listin uplatňovaly. Snížený příspěvek na mandát 
poslance činí 598 500 Kč (nesnížený příspěvek je 855 000 Kč ročně) a snížený příspěvek na 
mandát člena zastupitelstva kraje činí 166 250 Kč ročně (nesnížený příspěvek je 237 500 Kč 
ročně). 

V případě voleb do Poslanecké sněmovny dopadá sankce na ty politické strany nebo 
politická hnutí (v případě koalice na politické strany nebo politická hnutí, které jsou členy 
koalice), které v některém volebním kraji, byť jediném, nedodržely stanovené vyrovnávací 
opatření pro uvedení mužů a žen na kandidátní listině (při těchto volbách jsou voleni zástupci 
do jednoho zastupitelského sboru – Poslanecké sněmovny, ale kandidátní listiny se podávají u 
krajského úřadu za jednotlivé volební kraje; kandidující subjekt nemusí kandidovat ve všech 
volebních krajích). 

U voleb do zastupitelstev krajů, kde složení zastupitelstva kraje vychází přímo 
z výsledků voleb v kraji, se uplatní sankce v podobě snížení příspěvku na mandát člena 
zastupitelstva kraje tehdy, jestliže politická strana, politické hnutí nebo koalice, které byla 
politická strana nebo politické hnutí členem, nesplnily v kraji, ve kterém byl člen 
zastupitelstva zvolen, podmínky týkající se uvedení žen a mužů na kandidátní listině; 
v případě voleb do zastupitelstev krajů se tedy splnění podmínek posuzuje odděleně pro každý 
kraj. Navrhované opatření se nevztahuje na volby do zastupitelstva hlavního města Prahy, 
neboť toto zastupitelstvo je voleno podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.  

Jde-li o koalici, která na kandidátní listině nedodržela opatření na podporu vyrovnaného 
přístupu žen a mužů ke kandidatuře, vztahuje se snížení příspěvku na mandát poslance nebo 
příspěvku na mandát člena zastupitelstva kraje na všechny politické strany a politická hnutí, 
které byly členy koalice a které získaly nárok na příspěvek na mandát, a to bez ohledu na 
pohlaví kandidátů, kteří za ně byli na kandidátní listině uvedeni. Podle § 20 odst. 5 zákona o 
sdružování v politických stranách a v politických hnutích nárok na příspěvek na mandát 
vzniká, jestliže byl zvolen alespoň jeden poslanec, nebo člen zastupitelstva kraje na 
kandidátní listině strany a hnutí nebo byl zvolen za stranu a hnutí na kandidátní listině koalice 
ve volbách do Poslanecké sněmovny nebo zastupitelstva kraje. Znamená to, že pokud by 
politická strana či hnutí, které byly součástí koalice, žádný mandát nezískala, nemohla by být 
za nesplnění vyrovnávacích opatření ani sankcionována. Naopak např. politická strana, která 
na kandidátní listinu navrhla samé ženy a za niž byly některé kandidátky také zvoleny, avšak 
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přesto by koalice nedostatečným počtem žen na kandidátní listině nesplnila vyrovnávací 
opatření, nesla by i taková politická strana důsledky za celou koalici v podobě krácení 
příspěvku na mandát, a to proto, že jako součást koalice akceptovala chování svého 
koaličního partnera.  

 
 

K čl. V bodu 2: 
V souvislosti se stanovením sankce za nedodržení vyrovnávacích opatření při 

obsazování kandidátní listiny musí být rovněž nastaven mechanismus, který orgán a ke 
kterému okamžiku splnění požadavku posoudí. 

 Tímto orgánem budou krajské úřady (při volbách do Poslanecké sněmovny i Magistrát 
hlavního města Prahy), které ve volbách do Poslanecké sněmovny a volbách do zastupitelstev 
krajů kandidátní listiny registrují. Rozhodující však nebude posouzení dodržení 
vyrovnávacích opatření ke dni podání kandidátní listiny, ale až ke dni rozhodnutí o registraci 
kandidátní listiny, neboť až do šedesátého dne přede dnem voleb mohou politické strany 
doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty a měnit jejich pořadí, což může mít dodatečně 
zásadní dopad na dodržení vyrovnávacích opatření stanovených pro obsazení kandidátních 
listin. Vzdání se či odvolání kandidatury kandidátů do dne rozhodnutí o registraci může mít 
dodatečně rovněž dopad na finální poměr kandidátů obou pohlaví na kandidátní listině i na 
dodržení požadavku na jejich umístění. 

Sankci za nedodržení opatření na podporu vyrovnaného přístupu žen a mužů ke 
kandidatuře bude aplikovat Ministerstvo financí, kterému krajský úřad a při volbách do 
Poslanecké sněmovny i Magistrát hlavního města Prahy nejpozději ke dni vyhlášení 
a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny nebo voleb do zastupitelstev 
krajů ve Sbírce zákonů sdělí, které politické strany, politická hnutí nebo koalice podmínky 
týkající se opatření pro uvedení mužů a žen na kandidátní listině nesplnily. Vzhledem k tomu, 
že sankce se týká krácení příspěvku na mandát, bude krajský úřad a Magistrát hlavního města 
Prahy oznamovat Ministerstvu financí nesplnění požadavku pouze u těch politických stran, 
politických hnutí nebo koalic, které ve volbách získaly alespoň jeden mandát. 

Jelikož nedodržení vyrovnávacích opatření na kandidátní listině není sankcionováno 
odmítnutím kandidátní listiny, případně škrtnutím kandidátů, není posouzení splnění tohoto 
požadavku součástí procesu přezkumu kandidátních listin, a proto ani nejsou kandidující 
subjekty v této souvislosti vyzývány k odstranění vad.  

 
 
K čl. VII: 

Datum navrhované účinnosti vyplývá z Plánu legislativních prací vlády schváleného 
dne 15. prosince 2014 usnesením vlády č. 1056. 
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