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V. 
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu 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 

 
Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 24. července 2014 s termínem pro zaslání připomínek do dvaceti 

pracovních dnů od obdržení návrhu. Zásadní připomínky uplatnilo 18 připomínkových míst. Návrh je předkládán s rozpory s Ministerstvem 
obrany a s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace a s kraji Královéhradeckým, Pardubickým, Olomouckým a Karlovarským. 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo financí Zásadní připomínky 

Za poslední krajské volby vyplácí Ministerstvo financí 
příspěvek na mandát 675 zastupitelům krajů 19 
politickým stranám a politickým hnutí. Při posuzování 
nároku na příspěvek na mandát zastupitelů krajů pro 
jednotlivé politické strany a politická hnutí bude 
muset být propočítáván zvlášť za jednotlivých 13 
krajů, což bude komplikovanější a zřejmě časově 
náročnější.  
 Podle § 20a zákona č. 424/1991 Sb. musí 
Ministerstvo financí vyplatit příspěvek na činnost za 
první pololetí do 30. června a za druhé pololetí do 1. 
prosince. Příspěvek na činnost je vyplácen ve 
správním řízení a je třeba dodržet lhůty stanovené 
správním řádem a současně i zákonem stanovený 
termín výplaty příspěvku na činnost. Upozorňujeme, 
že pokud bude časový úsek mezi termínem voleb a 
zákonem stanoveným termínem výplaty příspěvku na 
činnost kratší než jeden měsíc, bude velmi obtížené 
vyplatit příspěvek na činnost v termínu. V této 
souvislosti upozorňujeme na fakt, že nesplnění 
povinnosti uvedené v nově navrhovaném § 20b odst. 2 
není nijak sankcionováno, ačkoliv může zásadním 
způsobem ovlivnit možnost Ministerstva financí 
dodržet zákonem stanovené lhůty pro výplatu 

 
Vysvětleno. Problematika výplaty příspěvku na činnost 
politickým stranám a politickým hnutím  bude řešena 
v rámci obecnější a komplexnější úpravy zákona č. 
424/1991 Sb.  týkající se  financování politických stran 
a politických hnutí, jejíž návrh Ministerstvo vnitra 
předloží v první polovině tohoto roku.  
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příspěvku na činnost.  
 Tato připomínka je zásadní. 
 
K důvodové zprávě 
 V části VI obecné části důvodové zprávě je 
uvedeno, že návrh nebude mít dopady do státního 
rozpočtu. Materiál už ale nezmiňuje, resp. nevyčísluje 
možné finanční dopady na politické strany a politická 
hnutí z důvodu nedodržení kvót. Přitom tyto dopady 
mohou být poměrně značné, zejména v případě 
příspěvku na mandát poslance, kde návrh počítá 
s krácením příspěvku na všechny mandáty i v případě, 
kdy k nenaplnění kvót dojde byť v jediném kraji. Pro 
komplexní posouzení materiálu je nezbytné 
důvodovou zprávu o tyto údaje doplnit. Navrhujeme 
doplnit modelový příklad propočtu  příspěvku na 
mandát s aplikací  navrhovaného krácení, a to jak  v 
případě propočtu mandátů za volby do Poslanecké 
sněmovny, tak i v případě  mandátů do zastupitelstev 
krajů, a to za použití  výsledků posledních voleb do 
Poslanecké sněmovny a do zastupitelstev krajů (i  s 
koalicemi).   
 Tato připomínka je zásadní.  
 
Doporučující připomínka 
Obecně 
 Upozorňujeme na to, že navrhovaná právní 
úprava nepočítá s možností existence politických 
subjektů hájících zájmy určité specifické skupiny – 
pokud by např. vznikla politická strana prosazující 
rovné příležitosti žen, lze předpokládat, že by měla 
problém zajistit dostatek kandidátů – mužů. Naopak 
politický subjekt zaměřující se na práva otců bude mít 
zřejmě problém s kvótou žen na kandidátce. To by 
mohlo vést k situaci, že takový politický subjekt 
nebude schopen kandidátku sestavit a tedy se voleb 
účastnit, ačkoli svým programem může oslovit řadu 
voličů.  

 
 
 
 
Akceptováno částečně. Připomínkovému místu bylo 
sděleno, že připomínka bude akceptována, bude-li to 
v daném časovém prostoru možné (a přínosné). Obecně 
lze upozornit na to, že připomínka požaduje zpětně 
(protože na volbách konaných v minulosti) vyhodnotit 
jeden parciální aspekt kandidátní listiny, který v době, 
kdy volby skutečně proběhly, nebyl z hlediska zákona 
relevantní, což bude mít patrně dopad na hypoteticky 
zjištěné výsledky. Do důvodové zprávy byla doplněna 
zmínka o projekci navrhovaných opatření na výsledky 
sněmovních voleb 2013 (výše uvedený předpoklad se 
potvrdil – sankce v podobě snížení příspěvku na 
mandát by dopadla na všechny politické strany a 
politická hnutí zastoupená v Poslanecké sněmovně). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučující připomínka byla vzata na vědomí.     
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 Navrhované krácení  vypláceného příspěvku  
mandát považujeme rovněž za omezující prvek pro 
malé politické strany a politická hnutí, které mají jen 
několik krajských mandátů a zpravidla jen v jednom 
nebo dvou krajích. 
 Návrh neřeší otázku vzdání se a odvolání 
kandidatury (u voleb do Parlamentu jde o úpravu 
v § 36 zákona č. 247/1995 Sb., v krajských volbách o 
§ 23). Pomocí těchto ustanovení by šly kvóty podle 
našeho poměrně snadno obcházet, protože posuzování 
výše nároku na  příspěvek na mandát je vázáno na 
registraci kandidátní listiny, ale ke změnám na 
kandidátní listině může dojít za zákonem stanovených 
podmínek i po její registraci. Přitom bránit někomu 
vzdát se kandidatury je podle našeho názoru 
nepřijatelné.  
 Doporučujeme tyto výše uvedené 
záležitosti ještě posoudit a s přihlédnutím k výsledku 
tohoto posouzení je v případě potřeby v návrhu řešit. 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zásadní připomínka 
 
MŠMT připouští, že kvóty mohou být účinným 
řešením nedostatečného zastoupení žen na 
kandidátních listinách a že tato pozitivní akce může 
představovat legitimní prostředek k zajištění rovných 
podmínek žen a mužů k naplňování pasivního 
volebního práva. Lze také připustit, že po pečlivém 
zvážení všech pro a proti budou kvóty upraveny 
zákonem, byť se z věcného hlediska jeví jako 
vhodnější prosazování kvót při sestavování 
kandidátních listin vnitrostranickými mechanismy. 
 
Předkládané legislativní řešení kvót ve volebních 
zákonech však MŠMT nepovažuje z hlediska principů 
tvorby práva za správné. 
 
Není žádoucí, aby povinnost procentuálního 

Neakceptováno - připomínkové místo sdělilo, že na 
zásadní připomínce netrvá, resp. ji mění na 
doporučující. Sankce spočívající v odmítnutí 
kandidátní listiny nebude zavedena, protože byla 
zvolena mírnější sankce v podobě snížení příspěvku na 
mandát (srov. i vyhodnocení souladu s ústavním 
pořádkem v důvodové zprávě). V tomto kontextu je 
zcela legitimní tuto sankci upravit v zákoně o 
sdružování v poltických stranách a v politických 
hnutích (protože právě v něm – a nikoliv ve volebních 
zákonech – je problematika příspěvku na mandát 
upravena). 
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zastoupení kandidátů obou pohlaví na kandidátní 
listině byla upravena v jednom zákoně (resp. ve 
volebních zákonech), na rozdíl od nesplnění ostatních 
náležitostí kandidátních listin zde však nebylo její 
nesplnění stíháno sankcí a aby „sankce“ byla 
stanovena v jiném zákoně (zákoně o sdružování 
v politických stranách a politických hnutích). 
 
Předkladatel by měl zaujmout k řešení problému 
konzistentní přístup, což znamená: 

- buď formulovat kvóty ve volebních zákonech 
jako povinnost, její nesplnění označit jako 
vadu kandidátní listiny a s tím spojit 
standardní sankci spočívající v odmítnutí 
kandidátní listiny,  

nebo kvóty neupravovat volebními zákony, nestanovit 
je jako pozitivní povinnost, ale pouze v zákoně o 
sdružování v politických stranách a politických 
hnutích pracovat s faktickým zastoupením mužů a žen 
na kandidátních listinách jako s parametrem pro určení 
výše finančních prostředků pro politickou stranu. 
 
Doporučující připomínka 
MŠMT doporučuje předkladateli, aby v důvodové 
zprávě věnoval náležitou pozornost analýze zájmu žen 
o vstup do politiky. Je zřejmé, že zájem žen o aktivní 
účast v politice může být ovlivněn i převládající praxí 
v sestavování kandidátních listin, a případné zjištění 
nízkého zájmu tedy nemusí být argumentem proti 
zavedení kvót. Předkladatel by však měl být schopen 
vyslovit a zdůvodnit kvalifikovaný předpoklad, že 
navrhovaná právní úprava vyrovná zájem mužů a žen 
o účast v politice nebo již vstoupí do situace 
vyrovnaného zájmu, a že tedy bude realizovatelná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučující připomínka byla vzata na vědomí. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Zásadní připomínky 
 
K předkládací zprávě 
1. V celém textu předkládací zprávy navrhujeme 
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namísto pojmu „kvóty“ používat pojem „zipové 
pravidlo pro zastoupení žen a mužů“. 
 
Odůvodnění:  
 Navrženou změnu předkládáme v argumentaci 
základního principu návrhu zákona a efektivního 
dosažení cíle, k němuž směřuje, tj. vyrovnaného 
zastoupení žen a mužů v politice. Zásadní a 
nejefektivnější složkou návrhu zákona je zavedení 
zipového pravidla, které spočívá v požadavku na 
zastoupení obou pohlaví v každé po sobě jdoucí trojici 
na kandidátních listinách. Toto zipové pravidlo je 
z hlediska dosažení cíle podpory vyrovnaného 
zastoupení žen a mužů v politice důležitější než 
pravidlo 30 % (resp. 40 %) zastoupení žen a mužů 
na kandidátních listinách. Zipové pravidlo motivuje 
politické subjekty k umisťování žen také na přední 
místa kandidátních listin, k čemuž pravidlo 30 % (resp. 
40 %) nepodněcuje. Spojení „zipové pravidlo pro 
zastoupení žen a mužů“ explicitně a výrazně přesněji 
vyjadřuje jádro věci předkládaného zákona a nevede tak 
k možnému zaměňování výraziva, mystifikaci a 
nepochopení podstaty předložené novely.    
Zásadní připomínka 
 
2. Za poslední odstavec navrhujeme doplnit text: 
„Předložený návrh zákona je v souladu s Programovým 
prohlášením vlády České republiky, v jehož rámci se 
vláda zavázala k důslednému uplatňování rovnosti žen 
a mužů, k usilování o slaďování pracovního, 
soukromého a rodinného života a k podpoře vyššího 
zastoupení žen v rozhodovacích pozicích.“ 
 
Odůvodnění:  
Programové prohlášení představuje závazek vlády 
České republiky vůči občanům a občankám České 
republiky usilovat o věcné a časové naplnění priorit, 
které si stanovila. Předložený návrh zákona představuje 

 
 
Akceptováno částečně. Připomínka nebude 
akceptována v těch částech textu důvodové nebo 
předkládací zprávy, kde se odlišuje právě mezi 
„kvótou“ a „zipovým pravidlem“ (a slovo „kvóta“ tak 
v nich má opodstatnění právě proto, že se jedná o 
„kvótu“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Bude doplněno. 
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jeden z kroků směrem k naplnění konkrétní priority, a 
měl by být proto zanesen do předkládací zprávy.  
Zásadní připomínka 
 
K části první 
K § 32a 
 Větu první tohoto ustanovení požadujeme 
uvést v tomto znění:  
„Jsou-li na kandidátní listině uvedeni alespoň 2 
kandidáti, je na prvních dvou místech zastoupeno obojí 
pohlaví; jsou-li na kandidátní listině uvedeni více než 2 
kandidáti, je současně každé pohlaví zastoupeno 
alespoň 40 % kandidátů s tím, že v každé započaté 
trojici kandidátů následující po prvním a druhém místě 
na kandidátní listině je uveden vždy alespoň jeden 
kandidát druhého opačného pohlaví“. 
 
Odůvodnění:  
 Odborná sociologická a politologická literatura 
definuje hranici 30 % jako tzv. kritickou masu, tzn. 
minimální procento poměrného zastoupení a hranici 40 
% jako tzv. paritní práh, tzn. počáteční procento 
vedoucí k paritnímu zastoupení, přičemž pro změnu 
politické kultury v tom smyslu, aby byla příznivější pro 
méně zastoupené pohlaví, je nezbytné dosáhnout právě 
alespoň 40 % hranice. Paritní zastoupení je následně 
cílem, k němuž by měla česká politika směřovat, 
vzhledem k faktu, že ženy tvoří více než 50 % české 
populace. 
 Skutečnost, že stanovení 30 % (resp. 33 %) 
není dostatečně efektivní, potvrzují zkušenosti 
z některých evropských zemí (např. Polsko, 
Portugalsko), kde zavedení těchto pravidel nevedlo 
k výraznému zvýšení zastoupení žen ve volených 
orgánech. Zároveň zkušenosti z dalších evropských 
zemí (jako je Belgie či Španělsko) ukazují, 
že pro dosažení vyrovnaného zastoupení žen a mužů 
ve volených orgánech je nezbytné stanovit alespoň 40% 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno, připomínka není předmětem rozporu. 
Ministerstvu práce a sociálních věcí lze jako 
kompromisní řešení nabídnout, že vyrovnávací opatření 
bude v návrhu zformulováno takto: 
„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.“. 
Toto řešení má být do návrhu zahrnuto podle 
požadavků koaliční rady (předsedy vlády) a navíc 
částečně odpovídá tomu, co požaduje Ministerstvo 
práce a sociálních věcí.  
Kromě toho je požadavek navrhovaný Ministerstvem 
práce a sociálních věcí v některých případech 
neaplikovatelný. V případě tří osob na kandidátní 
listině je „započatou trojicí“ jen kandidát na místě č. 3 
(přitom tato jedna osoba nemůže sama splnit podmínku, 
že v každé započaté trojici kandidátů následující po 
prvním a druhém místě „je uveden vždy alespoň jeden 
kandidát opačného pohlaví“; navíc není možné sestavit 
tříčlennou kandidátní listinu tak, aby na ní bylo každé 
pohlaví zastoupeno alespoň čtyřiceti procenty 
kandidátů, protože v úvahu přicházejí jen poměry 100 
% k 0 % nebo 66,7 % k 33,3 %, tedy 3:0 nebo 2:1).  
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hranici.  
 O hranici 30 % jako o kritickém prahu hovoří 
také politické dokumenty Evropské unie.1 Hranice 40 
% je dále uvedena v návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti 
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní 
rady společností kotovaných na burzách a souvisejících 
opatřeních, ve které je přesvědčivě argumentováno 
právě pro tuto hranici.2  
 Z výzkumu výsledků národních voleb 
v Evropě v posledních letech, které Evropská komise 
iniciovala, mimo jiné vyplývá, že volby s 50 % žen na 
kandidátních listinách by v průměru vedly k výsledným 
39 % žen členek parlamentu (jinak řečeno bylo by 
zapotřebí 63 % kandidujících žen, aby bylo dosaženo 
paritního zastoupení).3  
Poměrné zastoupení žen na kandidátních listinách 
stanovené na alespoň 40 % tedy považujeme za 
kompromisní vzhledem k požadavku minimální kritické 
masy (30 %) a paritního zastoupení (50 %).  
Zásadní připomínka 
 
K části druhé 
K § 21a 
 Větu první tohoto ustanovení požadujeme 
uvést v tomto znění:  
„Jsou-li na kandidátní listině uvedeni alespoň 2 
kandidáti, je na prvních dvou místech zastoupeno obojí 
pohlaví; jsou-li na kandidátní listině uvedeni více než 2 
kandidáti, je současně každé pohlaví zastoupeno 
alespoň 40 % kandidátů s tím, že v každé započaté 
trojici kandidátů následující po prvním a druhém místě 
na kandidátní listině je uveden vždy alespoň jeden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno, připomínka není předmětem rozporu. 
Ministerstvu práce a sociálních věcí lze jako 
kompromisní řešení nabídnout, že vyrovnávací opatření 
bude v návrhu zformulováno takto: 
„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 

                                                 
1 Blíže viz European Commission: More women in senior positions, Key to economic stability and growth. 2010. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/danmark/documents/alle_emner/beskaeftigelse/more_women_in_senior_positions.pdf 
2 Blíže viz http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/directive_quotas_en.pdf 
3 Blíže viz European Commission: Women in European politics – time for action. 2009. 
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kandidát druhého opačného pohlaví“. 
 
Odůvodnění:  
 Viz připomínka k části první § 32a. 
Zásadní připomínka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nad rámec návrhu 
 Za část třetí navrhujeme vložit nové části 
čtvrtou a pátou v tomto znění:  
  
„ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů 
 

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.“. 
Toto řešení má být do návrhu zahrnuto podle 
požadavků koaliční rady (předsedy vlády) a navíc 
částečně odpovídá tomu, co požaduje Ministerstvo 
práce a sociálních věcí.  
Kromě toho je požadavek navrhovaný Ministerstvem 
práce a sociálních věcí v některých případech 
neaplikovatelný. V případě tří osob na kandidátní 
listině je „započatou trojicí“ jen kandidát na místě č. 3 
(přitom tato jedna osoba nemůže sama splnit podmínku, 
že v každé započaté trojici kandidátů následující po 
prvním a druhém místě „je uveden vždy alespoň jeden 
kandidát opačného pohlaví“; navíc není možné sestavit 
tříčlennou kandidátní listinu tak, aby na ní bylo každé 
pohlaví zastoupeno alespoň čtyřiceti procenty 
kandidátů, protože v úvahu přicházejí jen poměry 100 
% k 0 % nebo 66,7 % k 33,3 %, tedy 3:0 nebo 2:1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno, připomínka není předmětem rozporu. 
Název připravovaného zákona je dán plánem 
legislativních prací vlády 2015 („Návrh zákona, kterým 
se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
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Čl. VII 
V zákoně č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 
230/2002 Sb., zákona č. 283/2005 Sb., zákona 
č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 
275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., se za § 22 vkládá 
nový § 22a, který včetně nadpisu zní: 
 
„§ 23a 
Podmínky týkající se uvedení žen a mužů na 
kandidátní listině pro volby do zastupitelstva 
hlavního města Prahy 
 
 Jsou-li na kandidátní listině pro volby do 
zastupitelstva hlavního města Prahy uvedeni alespoň 2 
kandidáti, je na prvních dvou místech zastoupeno obojí 
pohlaví; jsou-li na kandidátní listině pro volby 
do zastupitelstva hlavního města Prahy uvedeni více 
než 2 kandidáti, je současně každé pohlaví zastoupeno 
alespoň 40 % kandidátů s tím, že v každé započaté 
trojici kandidátů následující po prvním a druhém místě 
na kandidátní listině je uveden vždy alespoň jeden 
kandidát opačného pohlaví.“. 
 
Čl. VIII 
Přechodné ustavení 
 
 Požadavky na sestavení kandidátní listiny pro 
volby do zastupitelstva hlavního města Prahy podle § 
23a zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní poprvé 
ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy 
vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
 
ČÁST PÁTÁ 
Změna zákona o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů 

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“), což je vládou 
schválený dokument, čímž je zároveň vymezeno, jaké 
předpisy novelizovány být mají (a zejména jaké 
předpisy novelizovány být nemají). Připomínka se tak 
dostává nad rámec vládního zadání a nelze jí vyhovět. 
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Čl. IX 
 V zákoně č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 
ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 
Sb., zákona č. 58/2014 Sb., se mění takto: 
 
1. Za § 22 vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní: 
 
„§ 23a 
Podmínky týkající se uvedení žen a mužů na 
kandidátní listině 
 
 Jsou-li na kandidátní listině uvedeni alespoň 2 
kandidáti, je na prvních dvou místech zastoupeno obojí 
pohlaví; jsou-li na kandidátní listině uvedeni více než 
2 kandidáti, je současně každé pohlaví zastoupeno 
alespoň 40 % kandidátů s tím, že v každé započaté 
trojici kandidátů následující po prvním a druhém místě 
na kandidátní listině je uveden vždy alespoň jeden 
kandidát opačného pohlaví.“. 
 
2. V § 65 se na konci doplňuje věta: „Příspěvek na 
úhradu volebních nákladů se snižuje na 21 Kč za každý 
odevzdaný hlas, jestliže strana, hnutí nebo koalice 
nesplnily podmínky týkající se uvedení žen a mužů 
na kandidátní listině. Ministerstvo vnitra oznámí 
Ministerstvu financí nejpozději ke dni vyhlášení a 
uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského 
parlamentu ve Sbírce zákonů, které strany, hnutí 
a koalice, jež ve volbách získaly nejméně 1 % 
z celkového počtu platných hlasů, nesplnily ke dni 
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny podmínky 
týkající se uvedení žen a mužů na kandidátní listině.“. 
 
 
Čl. X 
Přechodné ustavení 
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 Požadavky na sestavení kandidátní listiny 
podle § 23a zákona č. 62/2003 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní 
poprvé ve volbách do Evropského parlamentu 
vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
 
Odůvodnění:  
 Navrhuje se uplatňovat zipové pravidlo 
pro zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách 
také ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy 
a do Evropského parlamentu především z důvodu 
dodržení systémovosti a kontinuity navrhované novely, 
přeneseně vzhledem k výsledným dopadům novely do 
oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů v českém 
politickém prostředí. 
 Zastupitelstvo hlavního města Prahy zaujímá 
v systému veřejné správy obdobné postavení jako kraje 
(hlavní město Praha je, stejně jako ostatní kraje, jedním 
z vyšších územních samosprávných celků dle ústavního 
zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 
samosprávných celků). Také zákon č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze přiznává Praze postavení kraje. 
Hlavní město Praha má rovněž srovnatelné postavení 
s kraji, co se týče jejich velikosti a počtu obyvatel 
(z hlediska počtu obyvatel je hlavní město Praha 
dokonce větší než jakýkoli jiný kraj). Rovněž velikost 
zastupitelstva hlavního města Prahy odpovídá velikosti 
ostatních krajských zastupitelstev (v zastupitelstvu 
hlavního města Prahy zasedá 63 zastupitelů 
a zastupitelek, v zastupitelstvu krajů je to zpravidla 65, 
55 nebo 45). Stejně tak počet kandidujících subjektů ve 
volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy je 
přibližně stejný jako v případě voleb do krajských 
zastupitelstev. Také platí, že příspěvek za mandát člena 
zastupitelstva kraje je stejně vysoký jako příspěvek 
za mandát člena zastupitelstva hlavního města Prahy. 
Obecně tedy platí, že volby do zastupitelstva hlavního 
města Prahy nesou systémově více podobných znaků 
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s volbami do krajských zastupitelstev než s volbami do 
obecních zastupitelstev.  
 Z hlediska volebního systému není důvod, 
proč by se zipové pravidlo pro zastoupení žen a mužů 
na kandidátních listinách nemělo vztahovat rovněž na 
volby do Evropského parlamentu. Pro tyto volby tvoří 
území ČR jeden volební obvod (politické strany tak 
tvoří jednu kandidátní listinu pro celou ČR), volí se 
systémem poměrného zastoupení a kandidátní listiny 
zpravidla obsahují dostatečný počet kandidujících osob 
pro uplatnění tohoto pravidla.  
 Rovnost žen a mužů, včetně vyrovnaného 
zastoupení žen a mužů v politice, je zároveň jednou 
ze základních hodnot Evropské unie a jednou z priorit 
její činnosti. Rovněž platí, že se jedná o volby do 
významného nadnárodního voleného orgánu 
s důležitými pravomocemi. Z hlediska kontinuity 
politických priorit není logické vyrovnané zastoupení 
žen a mužů v politice podporovat na vnitrostátní úrovni 
a zároveň tuto podporu neuplatňovat na úrovni 
Evropské.   
 Sankci za nesplnění podmínky týkající se 
uvedení žen a mužů na kandidátní listině navrhuji 
stanovit obdobně jako u ostatních typů voleb – tedy 
30% snížení státního příspěvku na úhradu volebních 
nákladů (z 30 Kč za každý odevzdaný hlas na 21 Kč 
v případě zisku alespoň 1 % z celkového počtu platných 
hlasů). 
Zásadní připomínka 
 
K části třetí 
Část třetí požadujeme uvést v tomto znění: 
 
„ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 
 
1. V § 20 se na konci odstavce 6 doplňují věty „Stálý 
příspěvek se snižuje na 4 200 000 Kč pro stranu a hnutí, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno, připomínka není předmětem rozporu. V 
programovém prohlášení vlády se uvádí, že vláda bude 
„usilovat o podporu vyššího zastoupení žen v 
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které získaly v posledních volbách do Poslanecké 
sněmovny 3 % hlasů, jestliže strana a hnutí nesplnily 
v některém volebním kraji podmínky týkající se 
uvedení žen a mužů na kandidátní listině. Za každých 
dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí 
ročně 140 000 Kč, jestliže strana a hnutí nesplnily 
v některém volebním kraji podmínky týkající se 
uvedení žen a mužů na kandidátní listině.“. 
 
2. 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 a zastupitelstva 
hlavního města Prahy se snižuje na 166 250 Kč ročně, 
jestliže strana a hnutí nebo koalice nesplnily v hlavním 
městě Praze a kraji, ve kterém byl člen zastupitelstva 
zvolen, podmínky týkající se uvedení žen a mužů 
na kandidátní listině7).“. 
 
3. V § 20b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, 
který zní: 
 
 „(2) Krajský úřad a pro volby do Poslanecké 
sněmovny a zastupitelstva hlavního města Prahy i 
Magistrát hlavního města Prahy v přenesení 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 do 
zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města 
Prahy získaly alespoň jeden mandát, a které 
ve volbách do Poslanecké sněmovny získaly 3 % 
hlasů, nesplnily ke dni rozhodnutí o registraci 
kandidátní listiny podmínky týkající se uvedení žen a 
mužů na kandidátní listině6), 7).“. 
 

rozhodovacích pozicích a stejnou odměnu za stejnou 
nebo srovnatelnou práci“. Předložený návrh je s tím 
v souladu, když snížení příspěvku stanovuje ve vztahu 
ke stranám, které získaly 5 % nebo více hlasů ve 
volbách, což je zisk, v důsledku jehož dosažení vzniká 
„rozhodovací pozice“ (mandát v zastupitelském sboru). 
V důsledku 3% zisku mandát (rozhodovací pozice) 
nevzniká, čímž se připomínka dostává nad rámec 
vládního zadání a nelze jí vyhovět. 
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Čl. VI 
Přechodné ustanovení 
 Snížení stálého příspěvku dle § 20 odst. 6 a 
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 ve volbách 
do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“. 
 
Odůvodnění:  
 Úprava navazuje na výše uvedené připomínky. 
Ze systémového hlediska nepovažujeme za účelné, aby 
za nedodržení pravidel pro uvedení žen a mužů na 
kandidátních listinách byly politické strany a hnutí 
sankcionovány pouze prostřednictvím příspěvku na 
mandát poslance (§ 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb.) 
a nikoli rovněž prostřednictvím stálého příspěvku 
(§ 20 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb.).  Oba typy 
příspěvků představují důležité finanční zdroje pro 
politické strany a hnutí a mohou tak přispět k motivaci 
politických stran a hnutí k dodržování pravidel 
pro zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách. 
Předkládaný zákon obecně směřuje k podpoře 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a 
kultivaci politického prostředí. Je proto žádoucí, aby se 
zipové pravidlo pro zastoupení žen a mužů na 
kandidátních listinách vztahovalo na všechny relevantní 
politické subjekty. V případě, že bude sankce za 
nedodržení těchto pravidel stanovena pouze 
prostřednictvím příspěvku za mandát poslance, nedojde 
k motivaci k dodržování těchto pravidel u politických 
stran a hnutí, které ve volbách získaly mezi 3 % a 5 % 
hlasů. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 
2010 se v této hranici pohybovaly tři politické subjekty 
(SPOZ, Suverenita a KDU-ČSL), ve volbách v roce 
2013 jeden politický subjekt (Strana zelených). Jedná se 
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přitom o relevantní politické subjekty, které mají často 
své zastupitele a zastupitelky na lokální a regionální 
úrovni. Z hlediska podpory vyrovnaného zastoupení 
žen a mužů v politice by nebylo efektivní, kdyby tyto 
politické subjekty byly z působnosti sankcí za 
nedodržení zipového pravidla vynechány. 
 Zároveň platí, že v případě politických stran a 
hnutí, které ve volbách získají menší počet mandátů 
poslance, nemusí snížení příspěvku na mandát poslance 
působit dostatečně motivačně (u těchto politických 
subjektů tvoří stálý příspěvek větší finanční částku než 
příspěvek na mandát poslance). 
Zásadní připomínka 
 
K důvodové zprávě 
 
1. V celém textu důvodové zprávy navrhujeme namísto 
pojmu „kvóty“ používat pojem „zipové pravidlo pro 
zastoupení žen a mužů“. 
 
Odůvodnění:  
 Navrženou změnu předkládáme v argumentaci 
základního principu návrhu zákona a efektivního 
dosažení cíle, k němuž směřuje, tj. vyrovnaného 
zastoupení žen a mužů v politice. Zásadní a 
nejefektivnější složkou návrhu zákona je zavedení 
zipového pravidla, které spočívá v požadavku na 
zastoupení obou pohlaví v každé po sobě jdoucí trojici 
na kandidátních listinách. Toto zipové pravidlo je 
z hlediska dosažení cíle podpory vyrovnaného 
zastoupení žen a mužů v politice důležitější než 
pravidlo 30 % (resp. 40 %) zastoupení žen a mužů 
na kandidátních listinách. Zipové pravidlo motivuje 
politické subjekty k umisťování žen také na přední 
místa kandidátních listin, k čemuž pravidlo 30 % (resp. 
40 %) nepodněcuje. Spojení „zipové pravidlo pro 
zastoupení žen a mužů“ explicitně a výrazně přesněji 
vyjadřuje jádro věci předkládaného zákona a nevede tak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. Připomínka nebude 
akceptována v těch částech textu důvodové nebo 
předkládací zprávy, kde se odlišuje právě mezi 
„kvótou“ a „zipovým pravidlem“ (a slovo „kvóta“ tak 
v nich má opodstatnění právě proto, že se jedná o 
„kvótu“). 
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k možnému zaměňování výraziva, mystifikaci a 
nepochopení podstaty předložené novely.    
Zásadní připomínka 
 
2. Za poslední větu třetího odstavce kapitoly 1.6 
Zhodnocení rizika navrhujeme vložit následující text:  
„Tyto argumenty jsou však liché. Jak je vysvětleno níže, 
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 zipového 
pravidla, 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 zipovému pravidlu 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).“ 
 
Odůvodnění: 
 Navrhujeme rozšířit kapitolu „Zhodnocení 
rizika“ důvodové zprávy tak, aby obsahovala širší 
argumentaci ve prospěch zavedení zipového pravidla. 

 
 
 
 
Akceptováno. Bude doplněno s uvedením, že se jedná 
o sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí. 
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Zásadní připomínka 
 
3. Za první odstavec kapitoly 3.3 - Přínosy navrhujeme 
doplnit odstavce text: 
„Vyšší míra vyrovnaného zastoupení žen a mužů 
v politice znamená vyšší diverzitu kolektivního 
rozhodování, které se zpravidla projevuje efektivnější 
tvorbou opatření a efektivnějším rozhodováním.4 
Přínosem je i skutečnost, že v důsledku přijetí zipového 
pravidla 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. 
Návrh zákona pomůže naplnit požadavky na 
demokratický a participativní volební systém a naváže 
tak mj. na tradici českého demokratického 
a feministického hnutí vyjádřeného životy a díly T. G. 
Masaryka, F. Zemínové či F. Plamínkové. 
Československo v roce 1920 patřilo k prvním 
evropským zemím, ve kterých bylo zavedeno volební 
právo žen. Již v tomto období T. G. Masaryk např. 
zdůrazňoval, že veškerá nerovnost mezi pohlavími je 
neospravedlnitelná a historicky utvářena a rovněž 
aktivně podporoval zapojení žen do politiky.5  
Přínosem přijetí pozitivních opatření pro podporu 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů je rovněž naplnění 
poptávky po těchto opatřeních ze strany široké 

 
 
Akceptováno částečně. Část textu bude doplněna 
s uvedením, že se jedná o sdělení Ministerstva práce a 
sociálních věcí.  
Zmíněný historický kontext nelze považovat za 
relevantní podpůrný argument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chování voličů ve volbách tomuto závěru neodpovídá, 
když se ukazuje, že využitím preferenčních hlasů jsou 

                                                 
4 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.  
5 Blíže viz Masaryk, T.G.: Moderní názor na ženu. Praha, 1930. 
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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.6“ 
 
Odůvodnění: 
 Kapitola „Přínosy“ důvodové zprávy by měla 
obsahovat širší záběr přínosů vyplívajících z přijetí 
navrhovaného zákona. Navrhuji proto její doplnění ve 
výše uvedeném smyslu. 
Zásadní připomínka 
 
Doporučující připomínka 
Do hlavy IV. obecné části důvodové zprávy 
doporučujeme doplnit informaci o čl. 25 písm. b) ve 
spojení s čl. 2 Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech (vyhlášeného pod č. 120/1976 Sb.). 

mnohdy ženy na předních místech kandidátky naopak 
upozaděny.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučující připomínka byla vzata na vědomí. 
 

Ministerstvo zdravotnictví Zásadní připomínky 
 

1. K předkládací a důvodové zprávě: 
 
Požadujeme doplnění analýzy a hlubšího vysvětlení 
potřebnosti navrhované úpravy, která mění (dle 
navrhovatele nevyhovující) současný stav a jeho 
příčiny v této oblasti. Předkládaná materie a její 
zdůvodnění s sebou také přináší více otázek, než kolik 
jich zodpovídá a neidentifikuje příčiny současného 
stavu. Obsahově pak závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace neodpovídá požadavkům na ni 
kladeným, a to především pokud jde o popis variant, 
který považujeme za zcela nedostatečný. 
 
Odůvodnění: 

 
 
 
 
Neakceptováno (připomínkové místo v otázce 
doplnění důvodové zprávy o analýzu a zhodnocení 
potřebnosti změny a ohledně výše stanovené kvóty 
na 30 % mění charakter připomínky na 
doporučující a v dalších částech od připomínky 
ustupuje). O legislativním způsobu řešení rozhodla 
vláda, když do plánu legislativních prací vlády 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 

                                                 
6 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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Deklarovaným cílem navrhované úpravy má být dle 
důvodové zprávy „větší zapojení žen do veřejného a 
politického života prostřednictvím zastupitelských 
sborů“. V danou chvíli však v materiálu zcela 
absentuje analýza celkového současného stavu a příčin 
jej způsobujících, jež navrhovatel chce měnit. 
Navrhovatel by proto měl nejdříve podniknout kroky 
směřující k identifikaci a popisu současné situace a 
jejích příčin a toho, zda-li je aktuální stav a trend 
v této otázce natolik znepokojivý, že zaslouží 
legislativní řešení.  
 
Navíc, pokud se sám navrhovatel v důvodové zprávě 
(bod 1.5) zříká úmyslu zaručit zisk mandátů v určitém 
procentním zastoupení pro obě pohlaví (což vnímá 
jako zásah do svobodného aktivního volebního práva), 
ale chce pouze nastavit vyrovnané pozice na startovní 
čáře, je otázkou, nakolik se mu deklarovaný cíl – tj. 
větší zapojení žen do veřejného a politického života 
prostřednictvím zastupitelských sborů – podaří 
naplnit, pokud se zříká zaručení jejich většího 
zapojení a sám tak tedy vlastní vytyčený cíl značně 
relativizuje. 
 
Spekulativní je z jedné strany také otázka, zda většího 
zapojení žen do politického života se dosáhne právě 
tím, že se bude „uměle“ určovat jejich počet na 
kandidátních listinách a ovlivňovat jejich umístění. 
Není jasné, zda skutečně tak silný zájem existuje, zda 
a nakolik existuje volání po větším zapojení žen 
zevnitř stran a nakolik je mu bráněno či je oslyšeno. 
Ani toto předkladatel nikterak neidentifikuje a neopírá 
o potřebné průzkumy či relevantní údaje. Hodlá-li 
navrhovatel určit míru povinného zastoupení a pořadí 
zástupců jedné ze skupin (v tomto případě žen) na 
kandidátních listinách, je třeba, aby tento svůj krok 
řádně odůvodnil a analyzoval status quo a jeho příčiny 
ve srovnání se zamýšleným stavem. Například dle dat 

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“.  
Genderové kvóty výslovně umožňuje zavést úmluva o 
odstranění všech forem diskriminace žen (č. 62/1987 
Sb.), která v čl. 4 odst. 1 uvádí: „1. 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.“. 
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).   
 Připomínka se tak dostává nad rámec vládního zadání 
a nelze jí vyhovět. 
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ČSÚ, jak sám předkladatel uvádí, v posledních 
sněmovních volbách bylo procentní zastoupení žen na 
kandidátních listinách na úrovni 27 %, byť ne 
rovnoměrně rozložené mezi jednotlivé subjekty. A 
nelze ani zdaleka jistě říci, že rozdíl mezi 27 % a 30 % 
je vysoký. Naopak je vidět, že srovnatelný počet žen, 
jaké navrhuje navrhovatel obsazovat na kandidátní 
listiny, se již dnes v rámci volebního procesu 
objevuje. 
 
Předkladatel by měl identifikovat příčinnou souvislost 
mezi údajně v současnosti nepřiměřeně nízkým 
počtem žen na kandidátních listinách a jejich aktivním 
upozaděním (či naopak aktivním upřednostňováním 
mužů) v rámci stran a hnutí. Je také otázkou, zda 
současný stav alespoň přibližně nekopíruje rozložení 
„gendrových“ sil a jejich zájmů v jednotlivých 
politických subjektech nejen co do jejich absolutního 
kvantitativního stavu, ale i do zájmu, chuti a 
možnostech se na politickém a veřejném životě 
prostřednictvím stran a hnutí podílet. 
 
Také není nijak zdůvodněno, proč je pro stanovení 
kvóty zvoleno pouze kritérium pohlaví. Vysvětlení, že 
ženy přinášejí nový pohled na politické rozhodování, 
je zcela nedostatečné. Naopak spolu s ním vyvstává 
požadavek na to, aby byly pomocí kvót zastupovány 
ještě další různé skupiny obyvatel s „novým“ 
pohledem na správu věcí veřejných. Volba kritéria 
pohlaví pro stanovení kvóty otevírá prostor 
požadavkům dalších sociálních (a jiných) skupin na 
patřičné zastoupení v zákonodárných sborech (či 
jejich oblastech činnosti), jež se dá odůvodnit 
obdobně, jak to činí navrhovatel v otázce kvót pro 
ženy.  
 
Zaváděním kvót se pak v obecné rovině navrhovatel 
dostává do hodnotového střetu s několika základními 
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maximy, jako jsou ústavně zakotvená otázka rovnosti 
přístupu k voleným funkcím či autonomie politických 
stran a svobodná politická soutěž.  Zároveň je třeba 
podotknout, že současný stav ústavního pořádku, co 
do zakotvení rovných příležitostí pro ženy a muže se 
jeví dostatečný, či a contrario není nikde 
zdůvodňováno, v čem tento je nedostatečný.  
 
Kupříkladu článek 19 Ústavy říká, že do Poslanecké 
sněmovny může být zvolen každý občan České 
republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. 
Tudíž Ústava nezakotvuje žádné omezovací 
ustanovení, které by bránilo některé ze skupin 
obyvatel (vyjma mladších 21 let) k přístupu k účasti 
na kandidátních listinách – obecně pak k účasti na 
politickém a veřejném životě.  
 
Článek 5 Ústavy pak tvrdí, že politický systém je 
založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné 
soutěži politických stran respektujících základní 
demokratické principy. Tedy předpokládá se jistá míra 
autonomie politických subjektů v jejich chování, do 
kterého spadají i otázky přístupu ke kandidatuře. 
Předkladatel opět neukazuje a neanalyzuje, jaký 
závadný stav chce napravovat navrhovaným 
opatřením a zda takového stavu lze dosáhnout, aniž by 
byla autonomie politických subjektů výrazně dotčena. 
Předkladatel se také v důvodové zprávě nijak 
nezabývá, pomineme-li tvrzení, že 30% kvóta je 
dostačující, analýzou personální situace jednotlivých 
kandidujících stran a hnutí a nechává bez odpovědi 
otázku týkající se poměru mužů-členů a žen-členek 
stran a zejména pak toho, zda jsou ženy v rámci 
vnitřního života stran nějak utlačovány a je jim upírán 
přístup ke kandidátním listinám. Pokud vidí 
navrhovatel v kvótě narovnání startovní pozice pro 
ženy v rámci procesu sestavování kandidátních listin, 
je tedy nezbytné nejprve prokázat, jaká je současná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9W9B68LO)



 22 

situace uvnitř stran a hnutí.  
 
Čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod navíc 
stanoví, že občané mají za rovných podmínek přístup 
k voleným a jiným veřejným funkcím a zakotvuje tak 
rovné podmínky pro muže a ženy, neboť pro přístup 
k voleným funkcím (do Poslanecké sněmovny či 
zastupitelstva kraje) je nezbytným předpokladem 
absolvování volebního procesu. 
 
Čl. 22 Listiny základních práv a svobod pak uvádí, že 
zákonná úprava všech politických práv a svobod a její 
výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat 
svobodnou soutěž politických sil v demokratické 
společnosti. 
 
Závěrem lze tedy říci, že předkládaný návrh 
postrádá hlubší věcnou analýzu současného stavu a 
jeho příčin, domáhá se zavedení povinné hranice 
30% zastoupení žen na kandidátních listinách, i 
když již dnes 27 % ze všech kandidujících byly 
právě ženy. Není tudíž vidět žádnou výraznou 
změnu, kterou by navrhovatel chtěl prosadit. Dále 
se navrhovatel ve zdůvodnění předkládaného 
materiálu dostatečně nevypořádal s otázkou 
(ne)rovných příležitostí a existujícími ústavními 
maximami, které již dnes rovnost občanů zajišťují, 
podobně jako s otázkou autonomie politických 
stran a jejich vnitřního života.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

2. K otázce sankcí (bod č. 4 a 5, str. 10 obecné 
části důvodové zprávy) a části třetí 
navrhovaného zákona: 

 
Požadujeme doplnit vysvětlení, které vedlo 
navrhovatele ke zvolení finančního postihu stran, které 
nedodrží navrhovanou genderovou kvótu, případně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo od připomínky ustupuje. 
Sankce spočívající v odmítnutí kandidátní listiny nebo 
sankce jiná nebude zavedena, protože byla zvolena 
mírnější (a zároveň legitimní) sankce v podobě snížení 
příspěvku na mandát (srov. i vyhodnocení souladu 
s ústavním pořádkem v důvodové zprávě). 
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zvážit jiný druh sankce. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované sankce za nedodržení kvót jsou 
navrhovány ve formě snížení příspěvku na mandát a 
zavrhuje se jako nepřiměřená sankce možnost 
odmítnutí takové nevyhovující kandidátní listiny, 
protože by se takové straně zabránilo účastnit se 
voleb. Na druhou stranu se ale takové politické straně 
umožňuje se voleb účastnit s nevyhovující kandidátní 
listinou a následně se doslova vykoupit z nedodržení 
tohoto pravidla. Pokud mají být navrhovatelem 
zaváděné genderové kvóty mít skutečně smysl a 
naplnit avizovaný cíl, je třeba toto pravidlo skutečně 
vynucovat a v odpovídající rovině mu přizpůsobit i 
závažnost sankcí za jeho nedodržení. Navíc v 
důvodové zprávě se nikterak nad rámec konstatování o 
nepřiměřenosti toto nerozvíjí a nevysvětluje, nakolik 
by sankce odmítnutí kandidátní listiny byla 
neproporční vzhledem k avizovanému cíli. Ve finále 
pak může dojít k tomu, že méně movité strany budou 
dodržovat toto pravidlo díky hrozbě finančního 
postihu, který by pro ně byl citelný, kdežto pro velké a 
movitější strany (neřkuli takové se silným finančním 
zázemím) nebude finanční otázka natolik rozhodující. 
Jevilo by se tedy proto jako vhodnější řešení postavit 
sankci za nedodržení navrhovaného pravidla přísněji. 
Není také zřejmé, proč by krajské úřady nemohly 
vyzývat politické strany k odstranění vady spočívající 
v nedodržení genderového klíče a proč by neměly 
hodnotit takto podané kandidátní listiny již při jejich 
podání. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

3) Navrhovaná právní úprava s sebou přináší 
jistou míru korupčního rizika, podvodného 
jednání, ačkoliv jej předkladatel v důvodové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo od připomínky ustupuje. 
Možnost vzdát se kandidatury je již v současné době 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9W9B68LO)



 24 

zprávě odmítá a žádné neidentifikuje.  
  
Odůvodnění:  
Materiál ponechává bez odpovědi otázku přístupu 
k tvorbě kandidátních listin a vztahů mezi kandidáty a 
kandidujícími subjekty. V okamžiku nastolení 
povinnosti, která omezí autonomní rozhodování stran 
a hnutí o jejich kandidátních listinách, je třeba 
očekávat a případně sankcionovat jednání, které bude 
obcházet smysl navrhované úpravy. Kupříkladu, je-li 
povinností podat kandidátní listinu s určitým 
zastoupením žen, může se tak za různých okolností 
stát. Avšak bude se moci jednat pouze o formální 
splnění povinnosti. Jak se bude zacházet s kandidátní 
listinou, ze které po její registraci odejde řada žen, 
protože byly na kandidátní listinu dosazeny uměle jen 
proto, aby strana splnila požadovanou kvótu? Hrozí 
tak, že ženy-kandidátky mohou být „nakupovány“ 
dočasně k době registrace kandidátních listin a pokud 
posléze odstoupí z volebního procesu, ztratí 
navrhovaná právní úprava smysl. Kupříkladu 
v posledních volbách konaných dle zásad poměrného 
zastoupení dokonce u jednoho parlamentního hnutí 
došlo k tomu, že žena, dokonce jako jednička 
kandidátní listiny, po její registraci odstoupila. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

4) Jen stěží lze akceptovat záměr, že uvedené 
opatření se má týkat pouze sněmovních a 
krajských voleb, a nikoliv evropských a 
komunálních. Pokud by měla být podpora 
zastoupení žen důsledná, muselo by být 
opatření aplikováno i na tyto dva druhy 
voleb. Problém vyvstává i v souvislosti 
s postavením hl. m. Prahy. 

 
Odůvodnění:  
Předkladatel v materiálu uvádí, že aplikace kvót pro 

existující možnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno (připomínkové místo mění 
charakter připomínky na doporučující). Nynější 
věcná působnost návrhu je zcela přijatelná, protože 
název připravovaného zákona je dán plánem 
legislativních prací vlády 2015 („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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9W9B68LO)



 25 

druhé pohlaví je možná pouze ve volbách konaných 
podle principu poměrného zastoupení. Nelze tak 
akceptovat vysvětlení, proč navržené opatření nelze 
použít na komunální volby. Argument obtížnosti 
sestavení kandidátních listin totiž není specifikem 
voleb do obecních zastupitelstev. Kromě toho 
předkladatel uvádí, že na komunální úrovni jsou ženy 
zastoupeny více než na úrovních vyšších. Podíváme-li 
se však například na zastoupení žen ve statutárních 
městech po posledních komunálních volbách v roce 
2010, vyplyne z něj, že je pouze nepatrně vyšší než u 
sněmovních a krajských zastupitelských orgánů, pro 
něž se opatření navrhuje. Navíc je značně diskutabilní, 
že s vyloučením obecních voleb je automaticky 
z aplikace třicetiprocentního zastoupení žen na 
kandidátních listinách vyňato hl. m. Praha, jehož 
zastupitelstvo má však postavení krajského 
zastupitelstva, na něž opatření uplatněno je. Vytvářela 
by se tak značná disproporce. Ta však na každý pád 
vynikne, neb není navrhovaný požadavek na zavedení 
kvót vyžadován pro komunální volby. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

5) K bodu 6 důvodové zprávy: 
 
Žádáme, aby byly konkretizovány podmínky, které 
budou z hlediska přezkumu regulace směrodatné pro 
hodnocení doby trvání navrhovaného zákonného 
opatření, které je zamýšleno předkladatelem jako 
dočasné. 
 
Odůvodnění:  
Přestože předkladatel deklaruje dočasnost navrženého 
opatření a dokonce ji předpokládá tvrzením, že je 
v jeho možnostech ji zajistit, v samotném materiálu 
omezená doba platnosti není vůbec řešena. Na řadě 
míst důvodové zprávy se uvádí, že opatření má být 
pouze dočasného charakteru, než bude dosaženo - 

sdružování v politických stranách a v politických 
hnutích, ve znění pozdějších předpisů“), což je vládou 
schválený dokument, čímž je zároveň vymezeno, jaké 
předpisy novelizovány být mají (a zejména jaké 
předpisy novelizovány být nemají). Připomínka se tak 
dostává nad rámec vládního zadání a nelze jí vyhovět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo od připomínky ustupuje. Při 
projednávání návrhu v koaliční radě nebyly tyto 
podmínky konkretizovány, což znamená, že jejich 
stanovení je ponecháno v zákonodárcově dispozici (a to 
je východisko, s nímž je návrh v souladu).   
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jakéhosi neidentifikovaného - očekávaného zastoupení 
žen. A není nikterak zřejmé, co bude považováno za 
dosažení cílového stavu a jaký tento má být. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 

Ministerstvo spravedlnosti Zásadní připomínky 
 
OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 
1. Definice problému – nezbytnost právní úpravy 
 
Programové prohlášení vlády hovoří o tom, že vláda 
bude „usilovat o podporu vyššího zastoupení žen v 
rozhodovacích pozicích a stejnou odměnu za stejnou 
nebo srovnatelnou práci“. Lze si jistě představit celou 
škálu nástrojů, které lze pro zvolený cíl použít. Ze 
strany vlády se jedná o nástroje nelegislativní 
(například ve formě podpory zastoupení žen 
v orgánech exekutivy či státem řízených společností 
apod.) nebo legislativní. Předložený návrh patří 
do kategorie těch tvrdších nástrojů, jelikož se navrhuje 
změnit volební legislativu, aniž by byly vyhodnoceny 
jiné možnosti ke splnění vytyčeného cíle. Lze 
upozornit na fakt, že změnu legislativy zvolila jen 
menšina zemí Evropské unie.  
 
Sedm zemí Evropské unie s nejvyšším podílem žen 
v národních parlamentech nemá legislativně stanoveny 
žádné kvóty7. Naopak 2 z 8 zemí EU, které mají 
legislativně zakotveny kvóty, měly i přes jejich 
zavedení nižší procentuální zastoupení žen 
v parlamentu než Česká republika8. Není tedy 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Bude zdůrazněno, že o legislativním 
způsobu řešení a jeho nezbytnosti rozhodla vláda, když 
do plánu legislativních prací vlády 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“. Ministerstvo 
vnitra nehodlá toto vládní rozhodnutí „přezkoumávat“. 
Kromě toho i koaliční rada setrvala na stanovisku, že 
návrh zákona má být předložen do vlády. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Viz dokument Evropského parlamentu Electoral Gender Quota. Systems and their Implementation in Europe. Update 2013, dostupné z 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493011/IPOL-FEMM_NT(2013)493011_EN.pdf, s. 7. 
8 Viz dokument Evropského parlamentu Electoral Gender Quota. Systems and their Implementation in Europe. Update 2013, dostupné z 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493011/IPOL-FEMM_NT(2013)493011_EN.pdf, s. 7. 
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bezrozporné, zda je legislativní řešení vůbec vhodné 
ve vztahu ke sledovanému účelu. 
 
Domníváme se, že by měly být nejdříve využity 
nástroje jednodušší a měkčí a teprve následně nástroje 
legislativní.  
 
Řešení zvolené předkladatelem se zabývá ve své 
podstatě pouze kandidátními listinami a samotnými 
volbami, opomíjí se zcela rovina politických stran. 
Není například zkoumáno, jaký podíl žen se účastní 
aktivit politické strany nebo jaký podíl žen tvoří 
členskou základnu politických stran.  
 
Z judikatury Ústavního soudu (nález sp. zn. II. ÚS 
1969/10 ze dne 27. 12. 2011) vyplývá, že politické 
strany by měly dodržovat vnitrostranickou demokracii 
a garantovat také „svobodnou a demokratickou 
vnitrostranickou soutěž (volba vedení a statutárních 
orgánů, výběr kandidátů a tvorba kandidátních listin) 
ovládanou principy většinového rozhodování, ochrana 
menšin (opozice) a rovnost šancí“ (odst. 27 nálezu). 
Pokud by tomu tak nebylo, pak je nutné „připustit 
meritorní přezkum napadených rozhodnutí 
vnitrostranických orgánů, a to nejen z hlediska jejich 
souladu se stanovami dané politické strany či 
zákonem, ale především z hlediska možného zásahu do 
základních práv stěžovatelů (členů politické strany), 
konkrétní činnosti jejich "vlastní" politické strany.“ 
(odst. 39 nálezu). Z uvedeného plyne, že v případě 
neexistence rovného vnitrostranického přístupu 
k místům na kandidátních listinách, by bylo možné se 
soudně bránit. Pokud by tedy politické strany kladly 
překážky přístupu žen na kandidátní listiny, bylo by 
možné hledat nápravu soudní cestou. Není nám 
nicméně známo, že by bylo soudního přezkumu proti 
rozhodnutí politických stran, při němž je podezření na 
diskriminaci z hlediska pohlaví, někdy využito. To 
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samozřejmě nemusí automaticky znamenat, že není 
problém s podílem žen na politickém životě, ale je to 
indikátor, který má svou váhu. 
 
Je tedy otázkou, zda bylo předkladatelem dostatečně 
doloženo, že ženy čelí překážkám zmiňovaným 
v důvodové zprávě předloženého návrhu, a že je nutné 
přistoupit ke změně zákona. 
 
Z hlediska důvodů uvedených v důvodové zprávě 
předloženého návrhu se tedy nejeví jako nezbytně 
nutné v této chvíli volit nástroj v podobě změny 
legislativy.  
 
Výše uvedené mimo jiné znamená, že předkladatel 
nenaplnil bod 2., kap. A, části II Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené 
usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 a 
usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26, jež klade 
požadavek na vyhodnocení nezbytnosti změny 
právního stavu.  
 
Na základě výše uvedeného požadujeme, aby 
předkladatel doplnil důvodovou zprávu o důvody a 
jejich vyhodnocení z hlediska nezbytnosti změny 
zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
2. Definice problému - empirická data a závěry 
analýz 
 
Předkladatel konstatuje, že ženy čelí většímu množství 
překážek, které jim znesnadňují účast ve volených 
orgánech, a některé z nich vyjmenovává. Svá tvrzení 
nicméně nepodepírá žádnou studií nebo empirickými 
daty, jež by tato tvrzení doložila (vyjma počtu žen na 
kandidátních listinách a mandátů obsazených ženami). 
Chybí odkazy na zdroje, ze kterých bylo čerpáno, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Do kapitoly „konzultace a zdroje dat“ 
bude uvedeno, že data vycházejí ze sdělení odboru 
lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády České 
republiky, což je odborný útvar pro tuto problematiku. 
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i když se zdá, že určité analýzy tvořily podklady 
k předkládanému materiálu.  
 
Nebyl naplněn požadavek, aby definice problému byla 
podpořena relevantními důkazy, zejména empirickými 
daty, závěry analýz, zprávami odborníků a vědeckých 
týmů, jak požaduje bod 1.2, kap. B, části II Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby 
předkladatel doplnil důvodovou zprávu o informace 
z jakých analýz, zpráv odborníků nebo vědeckých 
týmů vycházel. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
3. Varianty řešení 
 
I z výše uvedených připomínek plyne, že předkladatel 
nepředstavil a nevyhodnotil různé varianty řešení, jak 
požadují také Obecné zásady pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA). Je zřejmé, že existuje celá škála 
nástrojů, jak podpořit vyšší zastoupení žen 
v zastupitelských sborech, nicméně předkladatel tyto 
možnosti ve své podstatě neuvádí (mimo několika 
drobných zmínek) a zejména je pak nevyhodnocuje 
v rámci rubriky „varianty řešení“. 
Na základě uvedeného požadujeme, aby předkladatel 
doplnil důvodovou zprávu o vyhodnocení jiných 
možných variant řešení. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
4. Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem 
 
Považujeme za nedostatečné zhodnocení souladu 
návrhu s ústavním pořádkem (resp. slučitelnosti 
s mezinárodními smlouvami a zhodnocení ve vztahu k 
zákazu diskriminace).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Bude zdůrazněno, že o legislativním 
způsobu řešení a jeho nezbytnosti rozhodla vláda, když 
do plánu legislativních prací vlády 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“. Ministerstvo 
vnitra nehodlá toto vládní rozhodnutí „přezkoumávat“. 
Kromě toho i koaliční rada setrvala na stanovisku, že 
návrh zákona má být předložen do vlády. 
 
 
Akceptováno. Zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy s ústavním pořádkem České republiky, resp. 
slučitelnosti s mezinárodními smlouvami a zhodnocení 
ve vztahu k zákazu diskriminace bude doplněno ve 
smyslu níže uvedeném. Genderové kvóty výslovně 
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Je zřejmé, že zavedení tzv. genderových kvót má 
ústavněprávního rovinu (čehož si je předkladatel 
vzhledem k dřívějšímu návrhu ve formě novely 
Listiny základních a práv a svobod vědom). 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s ústavním pořádkem České republiky se však ve své 
podstatě omezuje na odkaz na Úmluvu o odstranění 
všech forem diskriminace žen (č. 62/1987 Sb.) a 
prosté konstatování, že návrh nekoliduje s čl. 21 odst. 
4 a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 
 
Zcela chybí argumentace ke skutečnosti, zda je čl. 4 
odst. 1 výše uvedené Úmluvy aplikovatelný v případě 
navrhovaných genderových kvót pro kandidátní 
listiny. Úmluva v čl. 4 odst. 1 stanoví, že opatření mají 
sloužit k „urychlení zrovnoprávnění žen a mužů“, 
z čehož plyne, že předpokladem pro uplatnění tohoto 
článku Úmluvy (a tedy využití nástrojů tzv. pozitivní 
diskriminace) je existence nerovnosti respektive 
existence fenoménu „diskriminace žen“, jak ho 
definuje čl. 1 citované Úmluvy. V rámci celého 
odůvodnění však chybí přímé důkazy o takové 
diskriminaci nebo případně důkazy nepřímé. Tvrzení 
uvedená v odůvodnění nejsou v drtivé většině 
podepřena odkazem na zdroj nebo studii, ze kterých 
vyplývají, a není možné je verifikovat. Zůstávají 
z tohoto důvodu pouhým konstatováním. 
 
Proto není zcela zřejmé, zda jsou vůbec splněny 
požadavky pro aplikaci čl. 4 odst. 1 citované Úmluvy.  
 
Podle našeho názoru je nutné také zhodnotit, zda 
navržené řešení naplňuje kritéria rovnosti (zejména 
podle Listiny základních práv a svobod). Předkladatel 
zcela opominul se vypořádat s českým ústavním 
pořádkem a relevantní judikaturou Ústavního soudu. 
Například lze poukázat na rozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 

umožňuje zavést úmluva o odstranění všech forem 
diskriminace žen (č. 62/1987 Sb.), která v čl. 4 odst. 1 
uvádí: „1. 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.“. 
  
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 
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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.“. 
 
S těmito a dalšími aspekty, jež Ústavní soud v mnoha 
rozhodnutích také rozvádí (např. sp. zn. Pl. ÚS 42/03 
nebo Pl. ÚS 50/06), se předkladatel nevypořádal, a 
není - v rozporu s Legislativními pravidly vlády - 
dostatečně odůvodněno, zda je návrh v souladu 
s ústavním pořádkem (případně zhodnoceny dopady 
ve vztahu k zákazu diskriminace). 
 
Zejména v případech, kdy je zde potenciál 
neústavnosti navržené právní úpravy, jako 
v hodnoceném případě, by měl předkladatel 
v důvodové zprávě vyvrátit všechny pochybnosti 
o neústavnosti předloženého návrhu.  
 
Požadujeme proto přepracovat a doplnit důvodovou 
zprávu ve vztahu k zhodnocení souladu navrhované 
právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 
resp. slučitelnosti s mezinárodními smlouvami a 
zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
5. Předpoklad zisku mandátů 
 
Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že 
předloženým návrhem nejde o to, aby byl zaručen zisk 
mandátů v určitém procentním zastoupení pro obojí 
pohlaví, ale pouze o vyrovnání pozic „na startovní 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Do části 1.5 důvodové zprávy bude 
uvedeno, že pravidla na umístění kandidátů obojího 
pohlaví na kandidátní listině nutně vedou k určitému 
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čáře“, což s sebou současně přináší požadavek na 
stanovení určitých pravidel na umístění kandidátů 
obojího pohlaví na kandidátní listině, aby nedocházelo 
k tomu, že např. požadované procento zastoupení 
druhého pohlaví na kandidátní listině sice bude 
formálně dodrženo, ale jejich umístěním na 
nevolitelné nebo hůře volitelné pozice. 
 
Máme za to, že pravidla na umístění kandidátů 
obojího pohlaví na kandidátní listině nutně vedou 
k určitému zajištění mandátů pro obojí pohlaví. 
Předkladatel toto i sám přiznává, když uvádí, že chce 
předejít situaci, kdy by požadované procento 
zastoupení druhého pohlaví bylo umístěno na 
nevolitelné nebo hůře volitelné pozici kandidátní 
listiny. 
 
Žádáme důvodovou zprávu upravit a rozšířit o řádné 
odůvodnění výše uvedeného, neboť předložený návrh 
s ohledem na volební systém do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů 
nutně predikuje určitý zisk mandátu pro druhé 
pohlaví. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

zajištění mandátů pro obojí pohlaví a že předložený 
návrh s ohledem na volební systém do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky a do 
zastupitelstev krajů nutně predikuje určitý zisk mandátu 
pro druhé pohlaví. 

Ministerstvo pro místní rozvoj Zásadní připomínka 
Obecně 
 

Ačkoliv chápeme cíle návrhu, způsob 
navrhovaného řešení problematiky nízkého počtu 
žen v zastupitelských orgánech nepovažujeme za 
vhodný. 

V prvé řadě shledáváme návrh (bez současně 
navržené změny Listiny základních práv a svobod) 
za protiústavní, a to zejména s ohledem na čl. 21 
Listiny základních práv a svobod, ve kterém je 
upraveno právo na rovný přístup k voleným 
funkcím. Stanovením kvót na kandidátních 

 
 
 
Neakceptováno; připomínkové místo od připomínky 
ustupuje.  O legislativním způsobu řešení a jeho 
nezbytnosti rozhodla vláda, když do plánu 
legislativních prací vlády 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 
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listinách zákonem by došlo k omezení ústavně 
zaručeného práva. 

Cíle uvedené v návrhu sice nelze označit za 
nelegitimní, podle našeho názoru však 
neodůvodňují zásah do výše uvedeného ústavně 
zaručeného práva, tedy rovného přístupu 
k voleným funkcím. Zásah do správy politických 
stran a hnutí, pokud jde o jejich rozhodnutí, koho 
vyberou na svou kandidátní listinu do voleb, se 
jeví jako neospravedlnitelný. Je v zájmu celé 
společnosti, aby politické strany a hnutí vysílaly do 
voleb kandidáty, o nichž jsou přesvědčeny, že 
budou nejlépe plnit funkce, do kterých mají být 
zvoleni. Jedná se o řadu intelektuálních, 
povahových i charakterových vlastností, mezi 
nimiž pohlaví kandidáta hraje dle našeho názoru 
pouze marginální roli. V řadě případů by v případě 
přijetí navrhované právní úpravy byly politické 
strany a hnutí nuceny zařadit na volitelnější místa 
na kandidátních listinách osoby, o jejichž kvalitách 
jsou přesvědčeny o něco méně než v případě 
kandidátů, kteří budou v pořadí za těmito osobami. 
Je tedy otázka, v čím zájmu stanovení takové 
povinnosti je. Je v obecném zájmu mít 
v zastupitelských sborech ty „nejkvalitnější“ 
osoby. Navíc pokud bude někdo zařazen na lepší 
místo kandidátní listiny pouze na základě svého 
pohlaví, a poté i zvolen, lze očekávat negativní 
reakce jak ze strany některých kolegů z dané 
politické strany či politického hnutí, tak i ze strany 
zvolených kandidátů z ostatních politických stran a 
hnutí, neboť získání mandátu de facto primárně na 
základě pohlaví nestaví autoritu takto zvolené 
osoby a priori příliš vysoko a hrozí tedy, že návrh 
bude ve svém důsledku kontraproduktivní. 

Jsme toho názoru, že změna, která je cílem 
návrhu, by měla přijít „zdola“, tedy nikoliv cestou 
legislativní. Pokud se tak dosud nestalo, je 

sdružování v politických stranách a v politických 
hnutích, ve znění pozdějších předpisů“. Ministerstvo 
vnitra nehodlá toto vládní rozhodnutí „přezkoumávat“. 
Kromě toho i koaliční rada setrvala na stanovisku, že 
návrh zákona má být předložen do vlády. 
 
Genderové kvóty výslovně umožňuje zavést úmluva o 
odstranění všech forem diskriminace žen (č. 62/1987 
Sb.), která v čl. 4 odst. 1 uvádí: „1. 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.“. 
  
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) 
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evidentní, že na takovou změnu není česká 
společnost připravena a že stav české politické 
kultury není pro většinu žen natolik lákavý, aby 
byly motivovány do ní vstupovat. Na tom ovšem 
podle našeho názoru nemůže nic změnit 
navrhovaná úprava. Tedy pokud nyní ženy nechtějí 
vstupovat do zastupitelských sborů, nebudou tak 
chtít učinit ani v případě přijetí navrhované 
úpravy. Jediným důsledkem pak budou problémy 
politických stran a hnutí sehnat nějaké ženy, které 
by zapsaly na kandidátní listiny. Nelze ani vyloučit 
zapisování kandidátek (žen) na kandidátní listiny 
pouze „na oko“, aby bylo učiněno zadost 
požadavku zákona, kdy zde bude ale předchozí 
(byť neformální) domluva mezi politickou stranou 
či hnutím a danou kandidátkou, že v případě 
zvolení se svého mandátu vzdá a na její místo 
nastoupí další kandidát, který by byl na jejím místě 
v případě, že by politická strana či hnutí nebyly 
nuceny sestavovat pořadí na kandidátní listině 
jinak než podle vlastního uvážení. Myslitelná jsou 
jistě i další obcházení či zneužívání navrhované 
právní úpravy. Spolu s nepochybně negativním 
pohledem (v některých případech) na takto 
„nuceně“ zvolené kandidátky (ženy) zde hrozí 
velmi nedůstojná atmosféra, která zřejmě není 
vyvážena předpokládanými pozitivy navrhované 
právní úpravy. 

Důvodová zpráva uvádí, že ženy obecně čelí 
většímu množství překážek než muži.  Jsme toho 
názoru, že v takovém případě by bylo efektivnější 
odstraňovat tyto překážky (lepší možnosti umístění 
dětí do mateřských školek, osvěta v případě 
rozdělování domácích prací apod.), než de facto 
pouze nutit ženy tyto překážky překonávat. 
Navrhovaná 30% obsazenost žen na kandidátních 
listinách patrně nijak nepomůže ke slaďování 
profesního, soukromého a rodinného života. Je zde 

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). 
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primárně nutné zaměřit se na vytváření takové 
úrovně politické kultury, aby ženy samy měly vůli 
se do politického života více zapojit. 

Pakliže je argumentováno tím, že ženy mají 
mnohdy odlišnou životní zkušenost než muži a 
jejich úhel pohledu tak může být velmi cenný, je 
namístě otázka, zda by nemělo být garantováno 
minimální množství kandidátů na kandidátních 
listinách i na základě jiných, zejména typicky 
diskriminačních kritérií. Odlišnou životní 
zkušenost mají i osoby v důchodovém věku, 
z menšinových etnik, zdravotně postižené, méně 
vzdělané apod. Není tedy zřejmé, proč jako cenný 
pohled hodný uvažování o navrhované změně je 
zvolen pouze pohled ženský. V důvodové zprávě 
se navíc pouze konstatuje, že obdobná úprava se 
v některých dalších státech již řadu let s pozitivním 
efektem aplikuje, nicméně není ani naznačeno, 
v čem tkví onen pozitivní efekt. 

Na základě výše uvedeného požadujeme 
navrhovanou právní úpravu nepřijímat. 

 
Tato připomínka je zásadní.   

Ministerstvo zemědělství Zásadní připomínka 
 
Obecně  
     Listina základních práv a svobod, vyhlášená 
usnesením předsednictva České národní rady č. 
2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České 
republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., 
deklaruje v čl. 21 občanům rovný přístup k voleným a 
jiným veřejným funkcím bez ohledu na pohlaví, rasu a 
barvu pleti. Zavedení kvót pro uvádění žen a mužů na 
kandidátních listinách pro volby do Poslanecké 
sněmovny a pro volby do zastupitelstev krajů tento 
princip porušuje a zvýhodňuje jednu skupinu osob na 
úkor druhé.  
 

 
Akceptováno. Zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy s ústavním pořádkem České republiky, resp. 
slučitelnosti s mezinárodními smlouvami a zhodnocení 
ve vztahu k zákazu diskriminace bude doplněno ve 
smyslu níže uvedeném. Genderové kvóty výslovně 
umožňuje zavést úmluva o odstranění všech forem 
diskriminace žen (č. 62/1987 Sb.), která v čl. 4 odst. 1 
uvádí: „1. 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 
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     Jak je uvedeno v předkládací zprávě, byl k 
předloženému návrhu zákona původně připraven i 
návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina 
základních práv a svobod, vyhlášená usnesením 
předsednictva České národní rady  
č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České 
republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
Tím měl být na ústavní úrovni zákonodárce zmocněn, 
aby zákonem popřípadě stanovil opatření na podporu 
vyrovnaného přístupu žen a mužů ke kandidatuře ve 
volbách. Tento návrh ústavního zákona byl podle 
předkládací zprávy stažen z meziresortního 
připomínkového řízení na základě konzultací s úřadem 
ministra pro lidská práva, rovné příležitosti  
a legislativu, ale přesný důvod se v předkládací zprávě 
neuvádí. Je v ní pouze uvedeno, že by záměr 
novelizovat Listinu základních práv a svobod byl 
znovu posouzen, pokud by z meziresortního 
připomínkového řízení k předloženému návrhu zákona 
vyplynulo, že je v souvislosti se zaváděním 
pozitivních opatření nezbytné pozměnit ústavní 
pořádek.  
 
     S ohledem na shora uvedené navrhujeme celou 
problematiku znovu posoudit i s přihlédnutím ke 
zkušenostem z jiných států, kde byla podobná opatření 
za účelem podpory vyrovnaného zastoupení mužů a 
žen ve volených orgánech zavedena, a s přihlédnutím 
k případné novelizaci Listiny základních práv a 
svobod. 
 

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). 

Ministerstvo obrany Zásadní připomínky 
Obecně k materiálu 
 
1. Navržené opatření nevede ke stanovenému cíli 
„větší zapojení žen do veřejného a politického života 

 
 
 
Rozpor. O legislativním způsobu řešení a jeho 
nezbytnosti rozhodla vláda, když do plánu 
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prostřednictvím zastupitelských sborů“, což přiznává i 
sám předkladatel, když uvádí, že „pozice na 
kandidátní listině není zárukou místa v příslušném 
zastupitelském sboru.“ Požadujeme proto, aby pro 
deklarovaný cíl bylo zvoleno jiné než navrhované 
opatření. 
Zdůvodnění: Pozice na kandidátní listině sama o sobě 
nepřináší, a ani nemůže, automaticky místo 
v zastupitelském sboru. Je to dáno zájmem žen o 
politiku a rozhodováním voličů. Splnění daného cíle je 
tak možné pouze dlouhodobými výchovnými a 
vzdělávacími opatřeními, a nikoliv zákonným 
nařízením.  
Vedle toho nelze souhlasit ani s tvrzením 
předkladatele, že pozice na kandidátní listině je 
„vyrovnáním pozic“. Z tabulky uvedené na str. 4 
kupříkladu vyplývá, že přestože podíl žen na 
kandidátních listinách ve volbách do Poslanecké 
sněmovny mezi lety 2006 a 2010 poklesl, podíl 
zvolených žen naopak vzrostl. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Není nijak zdůvodněno, proč je pro stanovení kvóty 
zvoleno pouze kritérium pohlaví. Vysvětlení, že ženy 
přinášejí nový pohled na politické rozhodování, 
považujeme za naprosto nedostatečné. Stejně tak jiný 
pohled přinášejí zástupci i dalších skupin, jako jsou 
například senioři, lidé s vážným onemocněním či 
takoví, kteří prodělali zásadní životní zkušenost (mj. i 
vojáci po absolvování zahraniční mise). 

legislativních prací vlády 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“. Ministerstvo 
vnitra nehodlá toto vládní rozhodnutí „přezkoumávat“. 
Kromě toho i koaliční rada setrvala na stanovisku, že 
návrh zákona má být předložen do vlády. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 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“. Důvod, 
proč bylo v návrhu zvoleno „pouze kritérium pohlaví“, 
je z toho zcela zřejmý (a bude uveden do důvodové 
zprávy), přičemž Ministerstvo vnitra nehodlá toto 
vládní pojetí „přezkoumávat“. 
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Zdůvodnění: Volba kritéria pohlaví pro stanovení 
kvóty je naprosto arbitrární a otevírá prostor 
požadavkům dalších sociálních skupin na patřičné 
zastoupení v zákonodárných sborech. S tímto 
principem nelze souhlasit. Má být dáno výhradně na 
voliči, koho si jako svého zástupce vybere. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
3. Na str. 7 důvodové zprávy je uvedeno, že „vývoj 
zastoupení žen v české politice nemá jasnou tendenci 
směřující ke zvýšení podílu jejich zastoupení“. Toto 
tvrzení není pravdivé, a požadujeme jej 
přeformulovat. 
Zdůvodnění: Z tabulky uvedené na straně 5 v případě 
krajských voleb jasně vyplývá, že percentuálně se 
zastoupení žen v krajských zastupitelstvech 
kontinuálně zvyšuje a podíl kandidátek na celé 
kandidátní listině se blíží návrhem požadované 
hranici. Není proto důvod stanovovat ji uměle 
předloženým návrhem. 
Stejně tak zastoupení žen v Poslanecké sněmovně 
roste. Mezi lety 2010 a 2013 sice došlo k mírnému 
percentuálnímu poklesu, pokud však srovnáme data 
uvedená v tabulce na str. 4 s poměrem žen 
v Poslanecké sněmovně v letech 1996 a 1998, je trend 
nárůstu jasně patrný (v obou letech sedělo v dolní 
komoře pouze 15% žen, po volbách 2002 17%). 
Poslední dvoje výsledky sněmovních voleb navíc 
přinesly dvě nejvyšší hodnoty zastoupení žen 
v Poslanecké sněmovně. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
4. Neakceptujeme vysvětlení, že uvedené opatření se 
má týkat pouze sněmovních a krajských voleb, a 
nikoliv evropských a komunálních. Pokud by měla být 
podpora zastoupení žen důsledná, muselo by být 
opatření aplikováno i na tyto dva druhy voleb. 
Zdůvodnění: Předkladatel sám v materiálu uvádí, že 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo mění připomínku na 
doporučující.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Do důvodové zprávy bude uvedeno, že 
název připravovaného zákona je dán plánem 
legislativních prací vlády 2015 („Návrh zákona, kterým 
se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
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aplikace kvót pro druhé pohlaví je možná pouze ve 
volbách konaných podle zásad poměrného zastoupení. 
Pak ale nelze akceptovat, že princip není uplatněn i ve 
volbách do Evropského parlamentu. Podíváme-li se 
totiž na zastoupení žen v tomto orgánu, je právě zde 
kolísavé (přičemž dosahuje hodnot obdobných jako ve 
sněmovních a krajských volbách) a umělé opatření ve 
formě kvót by zde mělo větší opodstatnění než u voleb, 
u nichž se kandidatura žen postupně zažívá. Volby do 
EP jsou navíc specifické tím, že každá strana sestavuje 
pouze jednu kandidátní listinu a volí se méně českých 
zástupců, podreprezentace žen je proto 
pravděpodobnější. 
Stejně tak nelze akceptovat vysvětlení, proč navržené 
opatření nelze aplikovat na komunální volby. 
Argument obtížnosti sestavení kandidátních listin totiž 
není specifikem voleb do obecních zastupitelstev, ale 
v době nárůstu počtu hnutí prakticky všech druhů 
voleb. Kromě toho předkladatel uvádí, že na 
komunální úrovni jsou ženy zastoupeny více než na 
úrovních vyšších. Pokud se však podíváme například 
na zastoupení žen ve statutárních městech po 
posledních komunálních volbách v roce 2010, vyplyne 
z něj, že je pouze nepatrně vyšší než u sněmovních a 
krajských zastupitelských orgánů, pro něž se opatření 
navrhuje. Navíc je třeba si uvědomit, že s vyloučením 
obecních voleb je automaticky z aplikace 
třicetiprocentního zastoupení druhého pohlaví vyňato 
i hl.m. Praha, jehož zastupitelstvo má však postavení 
krajského zastupitelstva, na něž opatření uplatněno je. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
5. V důvodové zprávě je na mnoha místech uváděno, 
že opatření má být pouze dočasné do doby, než bude 
dosaženo očekávaného zastoupení žen, což je zároveň 
uváděno i jako podmínka ústavnosti navrženého řešení 
(protože požadavek dočasnosti obsahuje i Úmluva o 
odstranění všech forem diskriminace žen, která je 

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“), což je vládou 
schválený dokument, čímž je zároveň vymezeno, jaké 
předpisy novelizovány být mají (a zejména jaké 
předpisy novelizovány být nemají). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpor. Při projednávání návrhu v koaliční radě 
nebyly tyto „jednoznačné skutečnosti“ konkretizovány, 
což znamená, že jejich stanovení je ponecháno 
v zákonodárcově dispozici (a to je východisko, s nímž 
je návrh v souladu). Pozn.: S ohledem na zdůvodnění 
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součástí českého ústavního pořádku), stejně jako 
souladu s mezinárodními smlouvami. V samotném 
materiálu však tento požadavek není splněn. 
Požadujeme proto, aby v samotném materiálu, pokud 
bude přijat, byly stanoveny jednoznačné skutečnosti, 
po jejichž splnění opatření přestane platit, a 
v důvodové zprávě toto náležitě odůvodněno (co je 
dostatečné zastoupení žen v zastupitelských sborech, 
na základě čeho byla taková hodnota zvolena, kdo a 
jak ji bude posuzovat apod.) 
Zdůvodnění: Přestože předkladatel deklaruje 
dočasnost navrženého opatření a dokonce ji 
předpokládá tvrzením, že je v jeho dispozici ji zajistit 
(str. 12 důvodové zprávy), v samotném materiálu 
omezená doba platnosti není nijak řešena. Přitom 
právě časová omezenost navrženého opatření je 
předpokladem ústavnosti a mezinárodněprávní 
konformity předkládaného materiálu. 
Tato připomínka je zásadní. 

připomínky Ministerstvem obrany se podotýká, že jde o 
dispozici zákonodárcovu, nikoliv předkladatelovu. 
 
 
 
 

Ministerstvo dopravy Doporučující připomínky 
1. Obecně je třeba uvést, že řešení vyššího 

zastoupení žen ve volených orgánech 
formou zákona je třeba považovat za 
extrémní způsob, protože v konečném 
důsledku může mít kontraproduktivní účinky 
(např. se může projevit v kvalitě kandidátů, 
jejich skutečném zájmu o výkon těchto 
činností apod.). 

2. Návrh se nevztahuje na volby do Senátu, do 
zastupitelstev obcí, do Evropského 
parlamentu a na volbu prezidenta republiky. 
I když jsme si vědomi určitých odlišností 
těchto voleb, které jsou uvedeny v důvodové 
zprávě, je nutno konstatovat, že návrh v této 
podobě by znamenal nerovná pravidla 
v jednotlivých volbách z hlediska zastoupení 
obojího pohlaví. Tato skutečnost vyvolává 
pochybnost o ústavnosti navrhovaného 

Doporučující připomínky byly vzaty na vědomí. 
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řešení.   
3. V právu EU není zastoupení minimálního 

počtu žen na kandidátních listinách 
stanoveno jako povinnost, jednotlivé členské 
státy se také výrazně odlišují v tom, jak 
přistupují k řešení této otázky (podrobně 
uvádí důvodová zpráva). Je tedy nutné 
konstatovat, že navrhovaná vnitrostátní 
právní úprava není vyvolána přímo předpisy 
EU. 

4. Návrh neobsahuje pojistku pro případy, že 
by zákonný požadavek byl naplněn pouze 
formálně a zvolený kandidát by se vzápětí 
po volbách svého mandátu vzdal. Úprava 
navrhovaná v části první i druhé, která 
stanoví, aby v každé trojici kandidátů 
následující po prvním a druhém místě byl 
vždy alespoň jeden kandidát druhého 
pohlaví, je v tomto směru nedostatečná.  

5. Návrh by nepochybně vyvolal vlnu požadavků na 
uplatnění stejného principu nejen v oblasti veřejné 
(např. při jmenování soudců včetně soudců Ústavního 
soudu) ale i v oblasti soukromé (přiměřené zastoupení 
žen např. v orgánech obchodních korporací). Takovéto 
vyústění nepochybně nebylo úmyslem předkladatele, 
ale nebezpečí těchto požadavků je značné. Jejich 
právní zapracování i praktické ztvárnění by však 
přineslo množství fakticky neřešitelných problémů. 

Úřad vlády ČR – ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu 

Zásadní připomínky 
 

1. K části třetí, čl. V 
 

Do části třetí, čl. V navrhujeme vložit nový odstavec 
následujícího znění: „V § 20 se na konci odstavce 6 
doplňují věty „Stálý příspěvek se snižuje na 4 200 000 
Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních 
volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů, jestliže 
strana a hnutí nesplnily v některém volebním kraji 

 
 
 
 
Neakceptováno; připomínkové místo na připomínce 
netrvá jako na zásadní. 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“. 
Předložený návrh je s tím v souladu, když snížení 
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podmínky týkající se uvedení žen a mužů 
na kandidátní listině. Za každých dalších i započatých 
0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 140 000 Kč, 
jestliže strana a hnutí nesplnily v některém volebním 
kraji podmínky týkající se uvedení žen a mužů 
na kandidátní listině.““ 
 
V části třetí, čl. V odst. 2 navrhuji provést následující 
změnu: „Krajský úřad a pro volby do Poslanecké 
sněmovny i Magistrát hlavního města Prahy 
v přenesení 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 do zastupitelstev 
krajů získaly alespoň jeden mandát, a které ve 
volbách do Poslanecké sněmovny získaly 3 % 
hlasů, nesplnily ke dni rozhodnutí o registraci 
kandidátní listiny podmínky týkající se uvedení žen a 
mužů na kandidátní listině6), 7).“ 
 
V části třetí, čl. VI dále navrhuji provést následující 
změnu: „Snížení stálého příspěvku dle § 20 odst. 6 a 
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 ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po 
nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění:  
Ze systémového hlediska nepovažujeme za účelné, 
aby za nedodržení pravidel pro uvedení žen a mužů na 
kandidátních listinách byly politické strany a hnutí 
sankcionovány pouze prostřednictvím příspěvku na 

příspěvku stanovuje ve vztahu ke stranám, které získaly 
5 % nebo více hlasů ve volbách, což je zisk, v důsledku 
jehož dosažení vzniká „rozhodovací pozice“ (mandát 
v zastupitelském sboru). V důsledku 3% zisku mandát 
(rozhodovací pozice) nevzniká, čímž se připomínka 
dostává nad rámec vládního zadání a nelze jí vyhovět. 
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mandát poslance (§ 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb.) 
a nikoli rovněž prostřednictvím stálého příspěvku (§ 
20 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb.). 
Oba typy příspěvků představují důležité finanční 
zdroje pro politické strany a hnutí a mohou tak přispět 
k motivaci politických stran a hnutí k dodržování 
pravidel pro zastoupení žen a mužů na kandidátních 
listinách. Předkládaný zákon obecně směřuje 
k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů 
v politice a kultivaci politického prostředí. Je proto 
žádoucí, aby se zipové pravidlo pro zastoupení žen a 
mužů na kandidátních listinách vztahovalo na všechny 
relevantní politické subjekty. V případě, že bude 
sankce za nedodržení těchto pravidel stanovena pouze 
prostřednictvím příspěvku za mandát poslance, 
nedojde k motivaci k dodržování těchto pravidel u 
politických stran a hnutí, které ve volbách získaly 
mezi 3 % a 5 % hlasů. Ve volbách do Poslanecké 
sněmovny v roce 2010 se v této hranici pohybovaly tři 
politické subjekty (SPOZ, Suverenita a KDU-ČSL), 
ve volbách v roce 2013 jeden politický subjekt (Strana 
zelených). Jedná se přitom o relevantní politické 
subjekty, které mají často své zastupitele 
a zastupitelky na lokální a regionální úrovni. 
Z hlediska podpory vyrovnaného zastoupení žen a 
mužů v politice by nebylo efektivní, kdyby tyto 
politické subjekty byly z působnosti sankcí za 
nedodržení zipového pravidla vynechány. 
Zároveň platí, že v případě politických stran a hnutí, 
které ve volbách získají menší počet mandátů 
poslance, nemusí snížení příspěvku na mandát 
poslance působit dostatečně motivačně (u těchto 
politických subjektů tvoří stálý příspěvek větší 
finanční částku než příspěvek na mandát poslance). 
 

2. Ke kapitole 1.2 důvodové zprávy 
 
Navrhuji kapitolu 1.2 důvodové zprávy rozšířit v tom 
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smyslu, aby obsahovala vývoj zastoupení žen a mužů 
na kandidátních listinách a mandátech ve volbách do 
zastupitelstev krajů a Poslanecké sněmovny nejen za 
poslední tři volební období, ale za všechna volební 
období od roku 1993: 
 

Volby do Poslanecké 
sněmovny  

1996 1998 200     

Podíl žen na kandidátních 
listinách 

20,2 % 20,8 % 26,3        

Podíl žen na mandátech 15 % 15 % 17,0        
 
 

Volby do zastupitelstev 
krajů 

2000 2004 200   

Podíl žen na kandidátních 
listinách 

21,9 % 26,0 % 29,2    

Podíl žen na mandátech 14,4 % 15,1 % 17,6    
 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění:  
Z důvodu podání podrobnějšího přehledu o současném 
vývoji navrhuji trend vývoje zastoupení žen ve 
volených orgánech a na kandidátních listinách 
v důvodové zprávě postihnout za delší časové období. 
V souvislosti s rozšířením působnosti novelizace 
volebních zákonů i na volby do zastupitelstva 
hlavního města Prahy a do Evropského parlamentu 
rovněž považuji za nezbytné důvodovou zprávu 
rozšířit o tabulky zobrazující vývoj zastoupení žen 
mezi kandidujícími a zvolenými v těchto typech 
voleb.  
   

3. Ke kapitole 1.6 důvodové zprávy 
 

 
 
Akceptováno. Bude doplněno o tyto dvě tabulky. 
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Za poslední větu třetího odstavce kapitoly 1.6 
Zhodnocení rizika navrhuji vložit následující text: 
„Tyto argumenty jsou však liché. Jak je vysvětleno 
níže, 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 zipového pravidla, 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 zipovému pravidlu 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).“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Navrhuji rozšířit kapitolu „Zhodnocení rizika“ 
důvodové zprávy tak, aby obsahovala širší 
argumentaci ve prospěch zavedení zipového pravidla. 
 

 
 
Akceptováno. Bude doplněno s uvedením, že se jedná 
o sdělení příslušného útvaru Úřadu vlády České 
republiky. 
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4. Ke kapitole 3.3 důvodové zprávy 

 
Za první odstavec kapitoly 3.3 Přínosy požaduji 
doplnit odstavce tohoto znění: 
„Vyšší míra vyrovnaného zastoupení žen a mužů 
v politice znamená vyšší diverzitu kolektivního 
rozhodování, které se zpravidla projevuje efektivnější 
tvorbou opatření a efektivnějším rozhodováním.9 
Přínosem je i skutečnost, že v důsledku přijetí 
zipového pravidla 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. 
Návrh zákona pomůže naplnit požadavky na 
demokratický a participativní volební systém a naváže 
tak mj. na tradici českého demokratického 
a feministického hnutí vyjádřeného životy a díly T. G. 
Masaryka, F. Zemínové či F. Plamínkové. 
Československo v roce 1920 patřilo k prvním 
evropským zemím, ve kterých bylo zavedeno volební 
právo žen. Již v tomto období T. G. Masaryk např. 
zdůrazňoval, že veškerá nerovnost mezi pohlavími je 
neospravedlnitelná a historicky utvářena a rovněž 
aktivně podporoval zapojení žen do politiky.10  
Přínosem přijetí pozitivních opatření pro podporu 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů je rovněž 

 
 
 
 
 
Akceptováno částečně; připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. Bude zčásti doplněno 
s uvedením, že se jedná o sdělení příslušného útvaru 
Úřadu vlády České republiky. Zmíněný historický 
kontext nelze považovat za relevantní podpůrný 
argument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 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.  
10 Blíže viz Masaryk, T.G.: Moderní názor na ženu. Praha, 1930. 
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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.11“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Kapitola „Přínosy“ důvodové zprávy by měla 
obsahovat širší záběr přínosů vyplívajících z přijetí 
navrhovaného zákona. Navrhuji proto její doplnění ve 
výše uvedeném smyslu. 
 

5. K důvodové a předkládací zprávě 
 
Požaduji v celém textu důvodové a předkládací zprávy 
namísto pojmu „kvóty“ používat pojem „zipové 
pravidlo pro zastoupení žen a mužů“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění:  
Podstatou předkládaného návrhu zákona je zavedení 
zipového pravidla spočívajícího v požadavku na 
zastoupení obou pohlaví v každé po sobě jdoucí trojici 
na kandidátních listinách. Toto zipové pravidlo je 
z hlediska dosažení cíle podpory vyrovnaného 
zastoupení žen a mužů v politice důležitější než 
pravidlo 30% zastoupení žen a mužů na kandidátních 
listinách. Bez zipového pravidla by totiž politické 
subjekty nebyly motivovány umisťovat ženy i na 
přední místa kandidátních listin a nebylo by tak možné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně; připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. Připomínka nebude 
akceptována v těch částech textu důvodové nebo 
předkládací zprávy, kde se odlišuje právě mezi 
„kvótou“ a „zipovým pravidlem“ (a slovo „kvóta“ tak 
v nich má opodstatnění právě proto, že se jedná o 
„kvótu“). Místo slov „zipové pravidlo“ bude uvedeno 
„vyrovnávací opatření“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 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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dosáhnout cíle předkládaného návrhu zákona. Proto 
považuji za vhodnější namísto pojmu „kvóta“ 
používat pojem „zipové pravidlo pro zastoupení žen a 
mužů“, který lépe odpovídá obsahu a smyslu 
předkládaného zákona. 
 
 
Doporučující připomínky 

1. K části první, čl. I 
 
Navrhuji v § 32a provést následující změny: „Jsou-li 
na kandidátní listině uvedeni alespoň 2 kandidáti, je na 
prvních dvou místech zastoupeno obojí pohlaví; jsou-
li na kandidátní listině uvedeni více než 2 kandidáti, je 
současně každé pohlaví zastoupeno alespoň 30% 
kandidátů s tím, že v každé započaté trojici kandidátů 
následující po prvním a druhém místě na kandidátní 
listině je uveden vždy alespoň jeden kandidát druhého 
opačného pohlaví“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 
Odůvodnění:  
Navrhuji, aby se pravidlo zastoupení obou pohlaví 
v každé po sobě jdoucí trojici vztahovalo na každou 
započatou trojici (tedy i na spodní dvě příčky 
kandidátní listiny v případě sudého počtu 
kandidujících osob). Bude tak docíleno uplatnění 
tohoto pravidla napříč celou kandidátní listinou. 
Namísto pojmu „druhé pohlaví“ navrhuji používat 
pojem „opačné pohlaví“. Pojem „druhé pohlaví“ ze 
symbolického hlediska vyjadřuje, že se jedná 
o pohlaví druhé v pořadí, které co do významu 
následuje po prvním pohlaví. Tento pojem tak může 
budit dojem nadřazenosti jednoho pohlaví nad 
druhým.12 Jako vhodnější se proto jeví použít 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučující připomínky byly vzaty na vědomí. 

                                                 
12 Blíže viz Oakley, A.: Pohlaví, gender a společnost. Praha, 2000 a Beauvoir, de S.: Druhé pohlaví. Praha, 1966. 
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neutrální pojem „opačné pohlaví“, které tyto negativní 
konotace nenese a neobsahuje symboliku nadřazenosti 
jednoho pohlaví nad druhým. 
 

2. K části druhé, čl. III 
 

Navrhuji v § 21a provést následující změny: „Jsou-li 
na kandidátní listině uvedeni alespoň 2 kandidáti, je na 
prvních dvou místech zastoupeno obojí pohlaví; jsou-
li na kandidátní listině uvedeni více než 2 kandidáti, je 
současně každé pohlaví zastoupeno alespoň 30% 
kandidátů s tím, že v každé započaté trojici kandidátů 
následující po prvním a druhém místě na kandidátní 
listině je uveden vždy alespoň jeden kandidát druhého 
opačného pohlaví“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 
Odůvodnění:  
Viz připomínka č. 1 
 

3. Ke kapitole II. důvodové zprávy 
 
Za druhý odstavec kapitoly II. důvodové zprávy 
navrhuji vložit nový odstavec tohoto znění: 
„Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (dále 
jako „Výbor“) ve svém všeobecném doporučení č. 23 
z roku 1997 mj. konstatoval, že zavedení dočasných 
zvláštních opatření pro podporu vyrovnaného 
zastoupení žen a mužů ve veřejném životě je 
základním předpokladem pro skutečnou rovnost žen a 
mužů v politickém životě. Čl. 4 Úmluvy a všeobecné 
doporučení Výboru č. 5 z roku 1988 smluvní státy 
vyzývají k přijetí dočasných zvláštních opatření pro 
zastoupení žen a mužů s cílem skutečného naplnění 
článků 7 a Úmluvy vztahujících se na odstranění 
diskriminace žen v politickém a veřejném životě. 
Prostřednictvím předkládaného legislativního návrhu 
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tak dojde k naplnění mezinárodních závazků České 
republiky vyplývajících z mezinárodních úmluv.“ 

Úřad vlády ČR – místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace Zásadní připomínka 

Návrh novely volebních zákonů a zákona o sdružování 
v politických stranách a v politických hnutích je 
protiústavní, diskriminační a věcně chybný. 
Předložené znění je nadto ústavně nekomfortní. 
 
Odůvodnění:  
Podle čl. 21, odst. 4 Listiny základních práv a svobod, 
která je součástí ústavního pořádku České republiky, 
mají občané „za rovných podmínek přístup k voleným 
a jiným veřejným funkcím“. Požadavek na rovnost 
občanů v jejich právech je jedním z pilířů doktríny 
lidských práv (čl. 3, odst. 1 Listiny). Rovné podmínky 
znamenají, že uvedené právo přístupu k voleným a 
jiným veřejným funkcím nesmí být na jedné straně 
žádné skupině obyvatelstva upíráno (ať již právním 
předpisem nebo postupem orgánů státní moci), na 
straně druhé žádná skupina obyvatelstva nesmí být ani 
zvýhodňována. Rovný přístup musí platit pro každého 
občana, bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, barvu pleti 
apod. Je zřejmé, že zavedení kvót do volebních 
zákonů, nadto vynucované pod sankcí, je z hlediska 
Listiny protiústavní. Možnost pozitivní diskriminace 
je v českém volebním systému vyloučena, odkazy na 
jiné právní systémy ve světle našeho ústavního práva 
nemohou obstát. Návrh zákona nadto ani neřeší 
situaci, jak se bude právní norma naplňovat, nebude-li 
mít jedno z pohlaví zájem o zastoupení 
na kandidátních listinách. 
Předložené znění návrhu zákona navíc do jednoho 
tisku spojuje změnu volebních zákonů, která podléhá 
režimu čl. 40 Ústavy České republiky, kdy musí být 
dosaženo shody obou komor Parlamentu, a změnu 
zákona o sdružování v politický stranách, který jako 
zákon prostý podléhá režimu čl. 46 Ústavy České 

Rozpor. O legislativním způsobu řešení a jeho 
nezbytnosti rozhodla vláda, když do plánu 
legislativních prací vlády 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“. Ministerstvo 
vnitra nehodlá toto vládní rozhodnutí „přezkoumávat“. 
Kromě toho i koaliční rada setrvala na stanovisku, že 
návrh zákona má být předložen do vlády. 
 
Genderové kvóty výslovně umožňuje zavést úmluva o 
odstranění všech forem diskriminace žen (č. 62/1987 
Sb.), která v čl. 4 odst. 1 uvádí: „1. 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.“. 
   
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). 
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republiky, kdy v legislativním procesu dominuje 
Poslanecká sněmovna. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
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). 
 
K situaci, že v jednom návrhu zákona jsou obsaženy 
změny zákonů podléhající čl. 40 Ústavy a zároveň 
změny zákonů čl. 40 Ústavy nepodléhající, čas od času 
dochází; k této okolnosti se vyslovil Ústavní soud 
(srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/05) tak, 
že „Obsahuje-li návrh zákona části vyžadující ke 
schválení odlišné procedury, nutno vyžadovat k ústavně 
konformnímu přijetí takového zákona proceduru 
nejnáročnější.“. 

Úřad vlády ČR (odbor kompatibility) Doporučující připomínky 
 
Po stránce formální: 
 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro 
Českou republiku z jejího členství v Evropské unii, jak 

Doporučující připomínky byly vzaty na vědomí. 
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vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 
v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 
 
Po stránce materiální: 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
 
Rovnost mužů a žen je jednou z důležitých oblastí 
práva EU. Na úrovni práva EU je této problematice 
věnována značné množství právních aktů, dokumentů 
soft law i judikatury. Mezi základní právní akty 
upravující předmětnou problematiku můžeme zařadit 
zejména: 
 

• čl. 8 Smlouvy o fungování EU a 
• čl. 23 Listiny základních práv EU. 

 
Právo EU v obecné rovině pozitivní opatření 
k umožnění materiální rovnosti mužů a žen umožňuje. 
Nicméně, oblast volebního práva do Parlamentu ČR a 
zastupitelstev krajů právo EU neupravuje. 
 
Připomínky a návrhy změn:  
 
Z hlediska slučitelnosti nemáme k návrhu zákona 
připomínek. 
 
Závěr: 
 
Návrh zákona nezapracovává do právního řádu 
ČR právo EU a není s právem EU v rozporu. 
 
 
Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
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K bodu 1. 2 obecné části důvodové zprávy 
 
Ve větě „Na základě srovnávací analýzy a studia 
vývojových tendencí se od roku 1946 zastoupení žen 
v Parlamentu zvýšilo jen cca o 10 %.“ doporučujeme 
slovo „%“ nahradit slovy „procentních bodů“, 
případně slova „o 10 %“ nahradit slovy „na 
dvojnásobek“. 
 
K § 20b odst. 2 zákona o sdružování v politických 
stranách a politických hnutích 
 
Krajský úřad a Magistrát hlavního města Prahy při 
plnění povinnosti vyplývajících z navrhovaného 
ustanovení § 20b odst. 2 zákona o sdružování v 
politických stranách a politických hnutích vykonávají 
povinnost volebního orgánu dle § 7 zákona o volbách 
do Parlamentu České republiky, resp. § 11 zákona o 
volbách do zastupitelstev krajů. Jsme toho názoru, že 
povinnosti volebního orgánu musí být stanoveny 
přímo ve volebních zákonech, nikoli v zákoně o 
sdružování v politických stranách a politických 
hnutích. 
 

Veřejný ochránce práv Doporučující připomínky 
OBECNĚ 
Vítám návrh zákona a detailně rozpracovanou 
důvodovou zprávu. Záměr předkladatele je 
pochopitelný a nelze mu upřít pozitivní úmysl naplnit 
závazky Česka vyplývající z mezinárodního práva. 
Souhlasím s účelem návrhu zákona a sympatizuji se 
zvýšením zastoupení žen ve veřejném životě. 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 
Domnívám se současně, že zajištění rovných 
příležitostí pro uplatnění žen představuje komplexní 
úkol, jehož naplnění vyžaduje promyšlený 

Doporučující připomínky byly vzaty na vědomí. 
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(koordinovaný) postup. Mám za to, že takový přístup 
ke zlepšení postavení žen ve volených funkcích 
bezpodmínečně zahrnuje zavedení kvót i pro volby 
do zastupitelstev obcí. Nesdílím obavy předkladatele, 
že by obsazení kandidátek na komunální úrovni 
představovalo nepřekonatelnou překážkou v politické 
soutěži. Vycházím ze současné situace řady obcí, 
v nichž jsou ve volených orgánech zastoupeny ženy. 
Komunální politika se bezprostředně dotýká 
každodenních záležitostí občanů, nelze jí proto 
přisuzovat druhořadý význam. Zároveň si dovoluji 
zdůraznit, že profesionalizace politiků a političek 
od komunální úrovně zkvalitňuje výkon politiky jako 
služby veřejnosti. Situaci malých obcí (obava o 
naplnění kandidátních listin vůbec) lze nadto 
zohlednit zakotvením limitu (pouze nad určitý 
počet obyvatel obce). 
Zvažovala jsem rovněž vhodnost sankce za vadu 
kandidátní listiny v podobě nedodržení pravidla 
procentuálního zastoupení v podobě odmítnutí 
kandidátní listiny. Uvědomuji si však, že za současné 
situace zřejmě nelze reálně očekávat možnost 
zakotvení takové sankce. 
 

Hlavní město Praha Doporučující připomínka 
Cílem nové právní úpravy je dle důvodové 

zprávy 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 spravedlnost, 
férovém přístupu a o lidských právech. 

 
Občané České republiky ovšem mají již 

v současnosti zaručený rovný přístup v rámci 
pasivního volebního práva, a to čl. 1 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod, který uvádí, že „občané 
mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným 

Doporučující připomínka byla vzata na vědomí. 
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veřejným funkcím“. Z tohoto ustanovení zcela jasně 
vyplývá, že žádná zvláštní opatření, týkající se 
přístupu ke kandidatuře ve volbách nejsou nutná, 
neboť samo přijetí těchto zvláštních opatření by 
zpochybňovalo vyžadované „rovné podmínky“ 
vyplývající právě z výše uvedeného ustanovení. Nelze 
vyloučit, že by se v případě zavedením tzv. kvót 
jednalo ve výsledku dokonce o pozitivní diskriminaci. 

Je nutno zvážit, zda by požadavek na 
zavedení kvót na kandidátních listinách neomezoval 
svobodný a dobrovolný vznik politických stran a 
jejich následnou volnou soutěž, na nichž je založen 
náš politický systém13, neboť by tento požadavek 
zabraňoval vzniku politických stran, jejichž členy by 
záměrně, například díky svému politickému zaměření, 
byli pouze ženy nebo pouze muži, což by v důsledku 
zavedení tzv. kvót znamenalo, že tyto strany by 
nevytvořily kandidátní listinu ve složení vyžadovaném 
zákonem, a jejich členové by se nemohli ucházet o 
mandát poslance či zastupitele kraje. Příkladem může 
být ryze ženská kandidátní listina pro komunální 
volby v roce 2014 Strany pro otevřenou společnost 
(SOS) v Liberci, na které figuruje 39 žen. 

 
Ze společenského hlediska lze uznat, že 

v politickém, zejména ve volebním prostředí, je 
zastoupení žen v menšině. Tento stav však 
nevyjadřuje existenci nějakých právních překážek pro 
vstup žen do tohoto prostředí. Činností a profesí, 
kterých vykonává ve větší míře jedno pohlaví je 
vícero, ať už z pohledu mužů, tak i žen, přičemž vstup 
do těchto profesí je umožněn bez omezení oběma 
pohlavím.    

Z hlediska psychické odolnosti a zejména 
z hlediska časové náročnosti není politické prostředí 
pro ženy příliš příznivé, lákavé a atraktivní. I přes to 

                                                 
13 Čl. 5 Ústavy 
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se angažuje v politice stále více žen, které navzdory 
těmto skutečnostem bez problému v politice uspějí. 
Jsou to především jejich vynikající schopnosti, píle a 
samozřejmě předchozí úspěchy v dosavadní práci, 
v důsledku nichž mohou být úspěšné rovněž v politice. 
Zavedením tzv. kvót určujících počet žen na 
kandidátní listině se nejeví jako vhodné, neboť 
schopné a úspěšné ženy se v politice a veřejném životě 
prosadí i bez navrhovaných opatření. Ve svém 
důsledku by přijetí tzv. kvót mohlo být chápáno tak, 
že schopnosti žen jsou vedlejší a na kandidátní listinu 
se ženy dostanou pouze příslušností k jednomu 
pohlaví, což může mít další důsledky a dopady nejen 
do sféry politické, s již dnes volnou soutěží, ale i do 
dalších výkonů jednotlivých politických subjektů.    

 
Z hlediska výše uvedeného nedoporučujeme 

v současné době přijímat navrhovanou a takto 
direktivní změnu zákona. 

Jihočeský kraj Zásadní připomínka 
Jihočeský kraj nemá v úmyslu rozporovat tu 
skutečnost, že podíl žen na politickém životě je 
poměrně nízký, nicméně si není jist cestou jejich 
zvýšení, kterou zvolil předkladatel novely výše 
uvedených volebních zákonů. Je rovněž nesporné, že 
v některých státech bylo ke „kvótování“ přistoupeno, 
nicméně to, zda je nutné a především vhodné takové 
kvóty zavést, zůstává podle Jihočeského kraje 
minimálně sporné. Přístup žen do politického života 
totiž nesouvisí jen se ztíženými podmínkami přístupu 
k voleným funkcím, ale patrně obecně i s jistou 
nechutí žen se politického života účastnit, k čemuž 
nedopomohou ani sebelépe nastavené kvóty. Je proto 
také otázkou, jaké personální základny jednotlivé 
politické strany mají, a zda je vůbec reálné při 
dodržení kvót sestavit kvalitní kandidátní listinu. 
Jihočeský kraj je spíše toho názoru, že by mělo být 
zájmem samotných politických stran sestavení takové 

Neakceptováno (připomínkové místo mění 
charakter připomínky na doporučující). O 
legislativním způsobu řešení a jeho nezbytnosti 
rozhodla vláda, když do plánu legislativních prací vlády 
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“. Ministerstvo vnitra nehodlá toto vládní 
rozhodnutí „přezkoumávat“. 
Kromě toho i koaliční rada setrvala na stanovisku, že 
návrh zákona má být předložen do vlády. 
 
Navíc název připravovaného zákona je dán plánem 
legislativních prací vlády 2015 („Návrh zákona, kterým 
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kandidátky, aby na ní bylo dostatečné zastoupení žen i 
mužů a nabídnout tak voličům co nejrozmanitější 
kandidátku s kvalitními kandidáty na volené funkce, 
neboť je především věcí politických stran aby se svého 
středu dokázaly generovat kvalitní kandidátky na 
volená místa. Není rovněž zřejmé, zda by ženy takové 
zvýhodňování nebraly jako projev nedůvěry v jejich 
osoby, nebraly by jako projev slabosti to, že aby 
získaly místo na kandidátní listině, musely být 
zvýhodněny.  
 
Je sporné, proč se daná úprava rovněž nevztahuje na 
obecní zastupitelstva, kde by zavedení takového 
systému bylo obdobné jako u zbylých dvou 
zastupitelských sborů a není proto zřejmé, proč jsou 
činěny mezi těmito sbory a pravidly tyto rozdíly. 
Argument o složitosti sestavení kandidátní listiny je 
pak obdobný u všech tří typů voleb. 

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“), což je vládou 
schválený dokument, čímž je zároveň vymezeno, jaké 
předpisy novelizovány být mají (a zejména jaké 
předpisy novelizovány být nemají). Připomínka se tak 
dostává nad rámec vládního zadání a nelze jí vyhovět. 
 

Karlovarský kraj Zásadní připomínka 
Část první, čl. I.  
Navrhujeme zachovat garance rovného přístup mužů a 
žen tak, jak jsou upraveny v současné době Listinou 
základních práv a svobod v čl. 21 odst. 4, což je 
dostatečné legislativní opatření. 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že obecný společensko-politický 
problém by měl být řešen odstraněním genderových 
překážek, jaké uvádí důvodová zpráva. Stanovení 
kvótových omezení neodstraní pojetí rolí mužů a žen 
ani problémy se slaďováním profesního soukromého a 
rodinného života. Řešení, jaké představuje předložený 
návrh, by mělo být až tím posledním, nikoliv prvním, 
jinak bude nefunkčním direktivním omezením při 
sestavování kandidátních listin. Kandidátní listiny 
budou plněny kandidáty, kteří nemají o výkon 
veřejných funkcí zájem. 
Důvodová zpráva uvádí, že pozitivní legislativní 

Rozpor. O legislativním způsobu řešení a jeho 
nezbytnosti rozhodla vláda, když do plánu 
legislativních prací vlády 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“. Ministerstvo 
vnitra nehodlá toto vládní rozhodnutí „přezkoumávat“. 
Kromě toho i koaliční rada setrvala na stanovisku, že 
návrh zákona má být předložen do vlády. 
 
Genderové kvóty výslovně umožňuje zavést úmluva o 
odstranění všech forem diskriminace žen (č. 62/1987 
Sb.), která v čl. 4 odst. 1 uvádí: „1. Přijmou-li státy, 
smluvní strany, dočasná zvláštní opatření, zaměřená na 
faktické urychlení zrovnoprávnění žen a mužů, nebude 
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opatření směřující k vyrovnanému zastoupení žen v 
politice jsou přijímána 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. Pokud však nedojde k 
jiným opatřením, která by skutečně podpořila možnost 
žen více se účastnit s ohledem na stereotypní vnímání 
role žen ve společnosti, bude toto „náhradní řešení“ 
trvalé, leč nedostatečně účinné. 
 
Část druhá, čl. III. – viz shora. 

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.“. 
 
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). 

Ústecký kraj Zásadní připomínky Neakceptováno (připomínkové místo na 
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1. K ČÁSTI PRVNÍ - změna zákona o 
volbách do Parlamentu České 
republiky – k čl. I. - § 32a - Podmínky 
týkající se uvedení žen a mužů na 
kandidátní listině 

 
Nedoporučujeme vkládat tento nový paragraf. 
Odůvodnění: 
Cílem návrhu je větší zapojení žen do veřejného a 
politického života prostřednictvím zastupitelských 
sborů. Dle našeho názoru sebelepší legislativa 
nepřinutí ženy, aby se ve větší míře účastnily 
veřejného politického života, resp. určení pořadí, na 
kterých se musí ženy vyskytovat, sankce pro politické 
strany a hnutí, které tuto podmínku nesplní, se jeví 
jako neúčinné a nadbytečné. K tomu, aby se ženy 
účastnily veřejného politického života, je třeba zlepšit 
podmínky žen k výkonu jednotlivých funkcí jak doma, 
tak ve společnosti. Pokud žena, která by chtěla 
vstoupit do veřejného politického života, sleduje 
politické dění ve společnosti a nesleduje pouze své 
ekonomické zájmy, tak je odrazena chováním 
volených zástupců vůči svým kolegům, ale i vůči 
všem občanům. Tedy pokud sama společnost nezlepší 
svoji politickou kulturu a sama neumožní ženám jejich 
lepší uplatnění ve veřejném politickém životě, tak 
žádná legislativa ani sankce nepřinutí ženy ke vstupu 
do politiky.   

 
Tato připomínka je zásadní. 

 
2. K ČÁSTI DRUHÉ - změna zákona o 

volbách do zastupitelstev krajů – čl. III 
- § 21a - Podmínky týkající se uvedení 
žen a mužů na kandidátní listině 

 
Nedoporučujeme vkládat tento nový paragraf. 
Odůvodnění: 

připomínkách netrvá). O legislativním způsobu řešení 
a jeho nezbytnosti rozhodla vláda, když do plánu 
legislativních prací vlády 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“. Ministerstvo 
vnitra nehodlá toto vládní rozhodnutí „přezkoumávat“. 
Kromě toho i koaliční rada setrvala na stanovisku, že 
návrh zákona má být předložen do vlády. 
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Viz odůvodnění k bodu 1. 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

3. K ČÁSTI TŘETÍ - změna zákona o 
sdružování v politických stranách a v 
politických hnutích – čl. V 

 
Nedoporučujeme novelizaci tohoto zákona. 
Odůvodnění: 
Pokud nedoporučujeme novelizaci zákonů, týkajících 
se voleb do Parlamentu České republiky a do 
zastupitelstev krajů, pak není třeba ani novelizace 
tohoto zákona. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Liberecký kraj Zásadní připomínka 
Materiál odmítáme jako celek.  
Máme za to, že zavedení tzv. kvótování by bylo 
popřením ústavní zásady rovnosti člověka bez ohledu 
na pohlaví, rasu či jiné odlišují prvky.  Pro potřeby 
volebního práva je navrhovaný princip povinného 
procentního zastoupení žen na kandidátkách a 
určování pořadí na nich nadbytečný. Je přece v zájmu 
všech kandidujících volebních stran a hnutí předložit 
voličům kandidátku na všech úrovních voleb co 
nejlepší, včetně zastoupení žen – političek. 

Připomínkové místo změnilo na vypořádací poradě 
svou připomínku na doporučující. 

Královéhradecký kraj Zásadní připomínka 
Daný návrh odmítáme jako celek. Dle našeho názoru 
zavedení uváděného procentuálního zastoupení žen (či 
mužů) a zavedení sankcí v případě nedodržení daných 
kvót pro politické subjekty není plně v souladu 
s ústavními principy volebního práva v České 
republice. Dle našeho názoru by mělo být věcí 
politických uskupení, jakým způsobem budou 
vytvářeny kandidátní listiny. Jakýkoli autoritativní 
zásah státu (který není podpořen obecnými 

Rozpor (připomínkové místo trvá na své 
připomínce). O legislativním způsobu řešení a jeho 
nezbytnosti rozhodla vláda, když do plánu 
legislativních prací vlády 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 
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legitimními důvody) do jednoho ze základních práv 
demokratické společnosti představuje, dle našeho 
názoru, významný zásah pro volební právo v České 
republice. Stanovení uváděného procentuálního 
zastoupení tak v určité chvíli může i vést 
k diskriminaci schopných žen či můžu v jejich 
přístupu k pasivnímu volebnímu právu. 
Dále na okraj uvádíme, že navrhovaná změna se 
dotýká pouze voleb do zastupitelstev krajů a do 
Parlamentu ČR. Volby do zastupitelstev obcí, včetně 
hlavního města Prahy, jsou ponechány mimo 
navrhovanou úpravu. Takovýto postup je ale dosti 
nelogický (zejména v případě hlavního města Prahy). 

sdružování v politických stranách a v politických 
hnutích, ve znění pozdějších předpisů“. Ministerstvo 
vnitra nehodlá toto vládní rozhodnutí „přezkoumávat“. 
Kromě toho i koaliční rada setrvala na stanovisku, že 
návrh zákona má být předložen do vlády. 
 
Genderové kvóty výslovně umožňuje zavést úmluva o 
odstranění všech forem diskriminace žen (č. 62/1987 
Sb.), která v čl. 4 odst. 1 uvádí: „1. 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.“. 
 
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) 
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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). 
 
Navíc název připravovaného zákona je dán plánem 
legislativních prací vlády 2015 („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“), což je vládou 
schválený dokument, čímž je zároveň vymezeno, jaké 
předpisy novelizovány být mají (a zejména jaké 
předpisy novelizovány být nemají). Připomínka se tak 
dostává nad rámec vládního zadání a nelze jí vyhovět. 

Pardubický kraj Zásadní připomínka 
Návrh vůbec nepočítá s posílením zastoupení žen 
v obecních zastupitelstvech, a to s 
neadekvátním odůvodněním, že zejména           v 
případě malých obcí by bylo problematické naplnit 
kandidátní listiny. Taková argumentace je však zcela 
nesystémová, odporuje snaze o unifikaci volebních 
zákonů a navozuje dojem ryzí účelovosti („u obecních 
zastupitelstev se nehodí zavést jinak požadovaný 
princip“). Tím je fakticky snižována vážnost obecních 
zastupitelstev, neboť je v tomto směru vysílán signál, 
že problematika zastoupení žen na komunální úrovni 
je systémově nedůležitá až lhostejná. Pochopitelné je, 

Rozpor (připomínkové místo trvá na své 
připomínce). Název připravovaného zákona je dán 
plánem legislativních prací vlády 2015 („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“), což je vládou 
schválený dokument, čímž je zároveň vymezeno, jaké 
předpisy novelizovány být mají (a zejména jaké 
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že podíl žen (nebo mužů) na kandidátních listinách 
nelze zavést u voleb do Senátu Parlamentu ČR a u 
volby prezidenta republiky, neboť zde je uveden 
pouze jeden kandidát na kandidátní listině. To však 
není případ komunálních voleb, kde je volebním 
stranám umožněno sestavit kandidátku s několika 
kandidáty. Aby opatření proti diskriminaci pohlaví 
bylo z hlediska jednoty volebních zákonů skutečně 
systémové, bylo by teoreticky možné tento princip 
zavést i v případě voleb do Evropského parlamentu 
jako dalšího z druhů zastupitelských sborů, byť je 
třeba si uvědomit, že opatření by mohlo být 
efektivním pouze za předpokladu, že by takovou 
úpravu přijaly všechny členské státy Evropské unie. 
Dalším nezanedbatelným úskalím je rovněž obava 
z určitého „precedentu“, že v budoucnu        do 
volebního procesu budou zasahovat návrhy 
s požadovaným národnostním, věkovým, profesním či 
jiným podílem. Navrhovaná právní úprava by také 
mohla být některými ženami (či muži) paradoxně 
vnímána jako faktický projev nedůvěry v jejich 
schopnosti či možnosti prosadit se ve veřejném a 
politickém životě. Problematická by pak mohla být 
kandidatura např. takové volební strany, která by se 
svým zaměřením úzce specializovala na vyloženě 
ženskou či mužskou problematiku, čemuž by 
z hlediska pohlaví odpovídal také okruh jejích členů či 
příznivců. 
Byť nelze mít nic posilování role žen ve veřejném a 
politickém životě, dosažení takového cíle 
prostřednictvím zavedení povinných „kvót“ počtu žen 
(či mužů) na kandidátních listinách se jeví jako 
opatření nepřirozené až násilné povahy, které může 
být v rozporu se svobodnou politickou soutěží 
volebních stran. Z důvodu shora uvedených zásadně 
nesouhlasíme s předloženým návrhem. 
 

předpisy novelizovány být nemají). Připomínka se tak 
dostává nad rámec vládního zadání a nelze jí vyhovět. 

Olomoucký kraj Zásadní připomínka Rozpor (připomínkové místo trvá na své 
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Návrh, jehož předkladatelem je ministerstvo vnitra, 
řeší zavedení minimálního procentuálního zastoupení 
(kvót) žen (i mužů) na kandidátních listinách pro 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky a do krajských zastupitelstev. 
Vyhneme-li se polemice stran genderové korektnosti a 
odhlédneme-li rovněž od politického zadání, kterým 
předložený návrh zákona bezpochyby je, vyvstává 
jako zásadní problém opomenutí zastupitelstva 
hlavního města Prahy. Kupříkladu Olomoucký kraj má 
zastupitelstvo o 55 členech. Zastupitelstva 
Moravskoslezského a Jihomoravského kraje pak mají 
po 65 členech. Je nabíledni, že svou povahou a počtem 
zastupitelů (63) má Praha jednoznačně mnohem blíž 
ke krajům než k „řadovým“ obcím, nehledě k rozsahu 
veřejnosprávních činností, které vykonává, jakož i 
významu Prahy coby hlavního města. Vynechání 
Prahy z předmětné legislativní změny proto 
považujeme za nevyvážené, nelogické, nesystémové a 
s ohledem na územní členění České republiky rovněž 
nanejvýš neúměrné. Přitom již v roce 2009 připravilo 
Ministerstvo vnitra novelu vztahující se jak na volby 
do Poslanecké sněmovny a volby do zastupitelstev 
krajů, tak i na volby do zastupitelstva hlavního města 
Prahy, k jejímu schválení z důvodu jmenování nové 
vlády však již nedošlo. Není zřejmé, proč nyní, kdy je 
tato změna opět na pořadu dne, byla Praha z 
navrhované normativní regulace kandidátních listin 
vynechána. 
Vzhledem k objemné agendě a počtu obyvatel, resp. 
zastupitelů není jasné, proč by se nově navrhované 
pravidlo zavádějící kvóty na kandidátních listinách 
nemělo vztahovat rovněž na hlavní město, a to bez 
ohledu na veškerá specifika Prahy a existenci zákona 
o hlavním městě Praze, který její postavení upravuje. 
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem 
navrhujeme vztáhnout navrhované opatření stran 
genderově vyvážených kandidátních listin i na volby 

připomínce). Název připravovaného zákona je dán 
plánem legislativních prací vlády 2015 („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“), což je vládou 
schválený dokument, čímž je zároveň vymezeno, jaké 
předpisy novelizovány být mají (a zejména jaké 
předpisy novelizovány být nemají). Připomínka se tak 
dostává nad rámec vládního zadání a nelze jí vyhovět. 
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do zastupitelstva hlavního města a tím pádem tak 
zahrnout do předmětné novelizace krom Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky a krajských 
zastupitelstev i Prahu. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 
 

Moravskoslezský kraj Zásadní připomínka 
S předloženým návrhem zákona vyjadřuje 
Moravskoslezský kraj zásadní nesouhlas, a to 
zejména z následujících důvodů. 
 
Jedním ze základních principů demokratické 
společnosti je volná soutěž politických stran. Tento 
princip je deklarován v čl. 5 ústavního zákona č. 
1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších ústavních zákonů, podle něhož je 
„politický systém založen na svobodném a 
dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran 
respektujících základní demokratické principy a 
odmítajících násilí jako prostředek k prosazování 
svých zájmů“. Podle čl. 22 Listiny základních práv a 
svobod, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 2/1993 
Sb., musí „zákonná úprava všech politických práv a 
svobod a její výklad a používání umožňovat 
a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v 
demokratické společnosti“. Moravskoslezský kraj 
nepovažuje předmětný návrh zákona za souladný 
s těmito ustanoveními ústavního pořádku České 
republiky. Ačkoliv lze s některými argumenty pro 
větší zapojení žen do politického dění souhlasit, 
nominace kandidátů na kandidátní listinu by měla být 
výhradním právem příslušné politické strany, 
politického hnutí, příp. koalice, které by nemělo být 
výše naznačeným způsobem zákonem omezováno. 
Kritéria pro výběr osobností na kandidátní listinu by 
měla být jiná než kritérium, zda jde o muže nebo o 
ženu; primárně má jistě rozhodovat např. charakter, 

 
Neakceptováno (připomínkové místo mění 
charakter připomínky na doporučující). O 
legislativním způsobu řešení a jeho nezbytnosti 
rozhodla vláda, když do plánu legislativních prací vlády 
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“. Ministerstvo vnitra nehodlá toto vládní 
rozhodnutí „přezkoumávat“. 
Kromě toho i koaliční rada setrvala na stanovisku, že 
návrh zákona má být předložen do vlády. 
 
Genderové kvóty výslovně umožňuje zavést úmluva o 
odstranění všech forem diskriminace žen (č. 62/1987 
Sb.), která v čl. 4 odst. 1 uvádí: „1. 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.“. 
   
(Navíc v programovém prohlášení vlády se uvádí, že 
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životní zkušenosti, celkový rozhled, vůle aktivně se 
podílet na politickém dění, apod. Zákonné stanovení 
kvót by ve svém důsledku mohlo být diskriminační - 
např. v případě politické strany, jejíž program by byl 
zaměřen spíše na muže nebo na ženy a vzhledem ke 
kvótám by velká část potenciálních vhodných 
kandidátů nemohla být z důvodu nutnosti dodržení 
zákona na kandidátní listinu nominována, což jistě 
není žádoucí stav. Obdobný problém by rovněž mohl 
nastat u menších politických stran. Takové strany by 
kandidátní listiny v souladu s požadavky zákona 
buďto nesestavily nebo by byly postiženy sankcí, 
v podobě kráceného příspěvku na mandát, což by bylo 
zcela neadekvátní. Samo zařazení kandidáta na 
kandidátní listině navíc nezaručuje jeho zvolení, čímž 
by zamýšleného cíle navrhované právní úpravy, tedy 
většího zapojení žen do politického dění, stejně 
dosaženo nebylo. Je nutno rovněž dodat, že zavedení 
obdobných kvót by se mohly (s podobnou 
argumentací) domáhat také jiné sociální skupiny, 
vymezené např. podle příslušnosti k národnostním 
menšinám, podle věku, povolání, apod., což by volnou 
politickou soutěž ještě více omezilo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vláda bude „usilovat o podporu vyššího zastoupení žen 
v rozhodovacích pozicích a stejnou odměnu za stejnou 
nebo srovnatelnou práci“. Důvod, proč bylo v návrhu 
zvoleno „kritérium pohlaví“, je z toho zcela zřejmý (a 
bude uveden do důvodové zprávy), přičemž 
Ministerstvo vnitra nehodlá toto vládní pojetí 
„přezkoumávat“). 
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). 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9W9B68LO)



 67 

Přes zásadní nesouhlas s předmětným návrhem zákona 
se Moravskoslezský kraj zabýval tímto návrhem 
také z hlediska legislativně technického a 
upozorňuje na tyto nedostatky: 
 
 u každého kandidáta na kandidátní listině a poté 

na hlasovacím lístku by mělo být uvedeno jeho 
pohlaví tak, aby voličům bylo zřejmé, zda 
kandidátní listina obsahuje náležitosti z pohledu 
poměrného zastoupení obojího pohlaví; shodná 
úprava je již obsažena u kandidátních listin ve 
volbách do Evropského parlamentu (§ 22 odst. 1 
písm. b) zákona č. 62/2003 Sb. - údaj o pohlaví 
kandidáta); v této souvislosti je nutné zmínit 
i ustanovení § 69 a násl. zákona č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterého příjmení ženy 
může být za stanovených podmínek uvedeno 
v mužském tvaru a nemusí tak být v některých 
výjimečných případech pro voliče z hlasovacího 
lístku zřejmé, zda kandidát je mužem nebo ženou, 

 
 podle návrhu je poměrné zastoupení podle 

pohlaví „povinné“ u prvních dvou kandidátů a 
dále pak vždy u následující trojice kandidátů; 
návrh nedostatečně řeší situaci, kdy by na 
kandidátní listině bylo např. deset kandidátů a 
poslední dvojice kandidátů by byla stejného 
pohlaví (pořadí 9 a 10), čímž by nemusela být 
naplněna podmínka poměrného zastoupení; 
povinnost zastoupení podle pohlaví by u poslední 
dvojice kandidátů uvedených na kandidátní listině 
neměla být stanovena. 

 

Akceptováno. Na kandidátní listině bude uveden údaj 
o kandidátově pohlaví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno (připomínkové místo považuje 
připomínku za vypořádanou). K popisované situaci 
již nyní důvodová zpráva uvádí: „Posouzení splnění 
požadavku minimálně 30% zastoupení obou pohlaví je 
relevantní tehdy, je-li počet kandidátů na kandidátní 
listině takový, kdy po prvním a druhém místě 
nenásledují vždy úplné trojice – např. 4 nebo 7 
kandidátů na kandidátní listině.“. 
 

Zlínský kraj Doporučující připomínka 
 
K § 20b odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o 

Doporučující připomínka byla vzata na vědomí. 
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sdružování v politických stranách a v politických 
hnutích, ve zněních pozdějších předpisů  
Návrh předpokládá doplnění zákona č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a v politických 
hnutích, ve zněních pozdějších předpisů, § 20b, o 
nový odst. 2, ve kterém je krajským úřadům a 
Magistrátu hlavního města Prahy stanovena povinnost 
nejpozději ke dni vyhlášení a uveřejnění celkových 
výsledků voleb do Poslanecké sněmovny a voleb do 
zastupitelstev krajů ve Sbírce zákonů oznámit 
Ministerstvu financí strany, hnutí a koalice, jež ve 
volbách získaly alespoň jeden mandát, a nesplnily ke 
dni rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 
podmínky týkající se uvedení žen a mužů na 
kandidátní listině.  
Umístění této oznamovací povinnosti registračního 
úřadu do dalšího zákona považujeme za 
nesystémové, a proto doporučujeme zapracovat 
toto ustanovení přímo do jednotlivých volebních 
zákonů, tj. do zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, a do zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů s tím, že lhůta pro oznámení by 
byla stanovena „nejpozději do 7 dnů od vyhlášení a 
uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké 
sněmovny a voleb do zastupitelstev krajů ve Sbírce 
zákonů“. 
Prodloužení lhůty na 7 dnů požadujeme s ohledem na 
další agendy, které registrační úřady vykonávají a 
které kvůli zajištění řádného průběhu voleb obvykle 
dočasně pozastavují, aby se k nim mohly po ukončení 
voleb opětovně vrátit. 

 
 
V Praze dne 28. dubna 2015 
Vypracoval: Mgr. Nikola Helešic 
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