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Ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční 23. a 24. května 2014,
kandiduje celkem 38 subjektů. Celkové zastoupení žen na kandidátních listinách se
oproti roku 2009 snížilo z 28 % na necelých 27 %. V prvních volbách českých zástupců
a zástupkyň v EP v roce 2004 však bylo zastoupení žen na kandidátních listinách ještě
nižší, pouhá jedna čtvrtina.
Po posledních volbách v roce 2009 bylo zastoupení žen v Evropském parlamentu za
Českou republiku druhé nejnižší – hůře na tom byla jen Malta, za niž byli zvoleni pouze
muži. Vzhledem k personálním obměnám se však zastoupení žen zastupujících Maltu
zvýšilo až na současných 50 %; Česká republika se v závěru volebního období posunula o
místo výše – aktuální zastoupení žen v EP činí 22,7 %. Hůře je na tom Polsko s 19,6 %,
nejmenší podíl žen zastupuje Lucembursko – 16,7 %.
Graf: Podíl zvolených žen do Evropského parlamentu v letech 2004 a 2009 za jednotlivé státy

Zdroj dat: Webové stránky Meziparlamentní unie (www.ipu.org)

Na předních, volitelných, místech je letos oproti celkovému zastoupení žen na
kandidátních listinách jejich podíl ještě nižší – v první pětici kandiduje celkově čtvrtina
žen. Na prvních deseti místech kandidátních listin pak najdeme žen o trochu více, než
činí jejich celkový poměr mezi kandidujícími – 28 %. Celkem osm subjektů nominovalo
ženy na pozici lídryně: Klub angažovaných nestraníků (KAN) – Radka Poláková,
Liberálně ekologická strana (LES) – Milena Vicenová, Komunistická strana Čech a Moravy
(KSČM) – Kateřina Konečná, Česká strana regionů (ČSR) – Tereza Diepoldová, VIZE
2014 – Kristina Soukupová, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – Klára Samková,
Česká Suverenita (ČS) – Jana Volfová a OBČANÉ 2011 – Petra Benešová.
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Největší podíl žen nominovalo Hnutí sociálně slabých – 52,38 %, na kandidátních
listinách Liberálně ekologické strany, Strany zelených a strany OBČANÉ 2011 je žen
přesně polovina. Paritního zastoupení žen a mužů (tedy alespoň 40% podíl jednoho
pohlaví) se podařilo dosáhnout i dalším subjektům: Fair Play – HNPD, Česká strana
regionů, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, Česká Suverenita a Věci veřejné.
Dvě strany naopak nenominovaly ženu žádnou – jde o Romskou demokratickou stranu
a stranu ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU ! Zde je však potřeba uvést, že oba subjekty
nominovaly shodně pouze dva kandidáty. Ze stran, které plně obsadily kandidátní listinu,
nominovala nejméně žen strana NE Bruselu – Národní demokracie (ND), pouze
3,57 %.
Na prvních pět míst nominovaly celkem 4 subjekty 60 % žen: Koalice SP a NO!, KAN,
LES a ČS. Naopak devět kandidujících subjektů vyslalo na prvních pěti místech do voleb
pouze muže – ND, TOP 09 a STAN, Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska,
Moravané, Svobodní, KSČ, DSSS a SPE, ANeO a ČSNS. Dvě strany pak nenominovaly
žádnou ženu ani do první desítky, a to ND a Svobodní. Paritního zastoupení žen
a mužů se na prvních deseti místech kandidátek se podařilo dosáhnout celkem sedmi
subjektům: KAN, Rozumní, LES, SZ, Republika, ČS a O. K. strana.
Ze stran zastoupených v současné době v Poslanecké sněmovně PČR nominoval
nejvíce žen Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – 42,86 %; KSČM, ČSSD a ANO
2011 nominovaly shodně 32,14 % žen. Na kandidátních listinách KDU-ČSL a ODS
najdeme celkem 21,43 % žen a nejméně žen do voleb vyslala koalice TOP 09 a STAN
– 14,29 %.
Do první pětice nominovaly celkem tři z těchto stran 40 % žen, a to KDU-ČSL, ANO 2011
a Úsvit. Za koalici TOP 09 a STAN nekandiduje na prvních pěti místech žena žádná
a za zbývající tři strany činí poměr žen na prvních pěti místech 20 %. Na prvních deseti
místech najdeme nejvíce žen – 40 %, tedy paritní zastoupení – na kandidátních listinách
KSČM a ANO 2011, Úsvit do první desítky nominoval 3 ženy (30 %), KDU-ČSL, ČSSD
a ODS shodně 20 % žen a koalice TOP 09 a STAN nominovala pouze jedinou ženu, a to
až na 8. místo – celkový poměr v první desítce tak činí pouze 10 %.
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Tabulka: Zastoupení žen na kandidátních listinách ve volbách do EP 2014
Strana
SNK ED
Koal. SP a NO!
KAN
ND
KDU-ČSL
Rozumní
Koal.TOP09,STAN
LES
LEV 21
KSČM
evropani
RSČMS
HNPD
ČSSD
ANO 2011
"SRP"
M
ČSR
ODS
VIZE
Úsvit
SZ
Svobodní
RDS*
KSČ
PB
ABS*
Koal.DSSS a SPE
HSS
Republika
Piráti
ČS
KČ
ANEO
ČSNS
O.K.strana
VV
OBČ_2011
Celkem

Počet žen do 5.
místa (pořadí)

Počet žen do 10.
místa (pořadí)

Podíl žen celkem

2 (2., 4.)
3 (2., 3., 5.)
3 (1., 3., 5.)
0
2 (2., 5.)
2 (3., 5.)
0
3 (1., 3., 5.)
1 (4.)
1 (1.)
1 (3.)
0
2 (2., 5.)
1 (2.)
2 (3., 4.)
2 (3., 4.)
0
2 (1., 4.)
1 (3.)
1 (1.)
2 (1., 3.)
2 (2., 4.)
0
0
1 (2.)
0
1 (4.)
2 (2., 4.)
1 (3.)
3 (1., 3., 5.)
1 (2.)
0
0
1 (5.)
1 (2.)
(1., 2.)
46 (25 %)

3 (2., 4., 7.)
3 (2., 3., 5.)
5 (1., 3., 5., 7., 9.)
0
2 (2., 5.)
5 (3., 5., 6., 9., 10.)
1 (8.)
5 (1., 3., 5., 7., 9.)
2 (4., 6.)
4 (1., 6., 7., 9.)
2 (3., 6.)
1 (9.)
4 (2., 5., 7., 8.)
2 (2., 7.)
4 (3., 4., 7., 8.)
3 (3., 4., 6.)
1 (8.)
4 (1., 4., 8., 9.)
2 (3., 6.)
2 (1., 10.)
3 (1., 3., 8.)
5 (2., 4., 6., 8., 10.)
0
1 (8.)
1 (2.)
1 (10.)
4 (4., 7., 9., 10.)
5 (2., 4., 6., 8., 10.)
1 (3.)
5 (1., 3., 5., 7., 9.)
3 (2., 6., 7.)
1 (8.)
1 (6.)
5 (5., 7., 8., 9., 10.)
3 (2., 6., 10.)
3 (1., 2., 6., 7.)
97 (28 %)

29 %
22 %
25 %
4%
21 %
36 %
14 %
50 %
14 %
32 %
18 %
14 %
44 %
32 %
32 %
33 %
11 %
40 %
21 %
22 %
43 %
50 %
26 %
0%
14 %
14 %
0%
21 %
52 %
25 %
11 %
46 %
19 %
10 %
13 %
33 %
43 %
50 %
27 %

* Strana nominovala pouze dva kandidáty.
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Veronika Šprincová

S ohledem

na

předvolební

průzkumy

bude

ČR

v EP

po

volbách

s největší

pravděpodobností zastupovat 6 politických stran: ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL,
KSČM, ODS a TOP 09. Pokud se do květnových voleb výrazněji nezmění voličské
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preference nebo pokud přidělováním mandátů nezamíchají preferenční hlasy, budou
zvoleny stejně jako v minulých volbách 4 ženy, s ohledem na snížení počtu mandátů
pro ČR to však bude znamenat poměrné zvýšení z 18 % na 19 %. Ani letos tedy nejspíše
nebude překonáno téměř 21% zastoupení českých europoslankyň ve volebním období
2004 – 2009.
Pokud se aktuální preference skutečně naplní, měly by v EP zasednout za ANO 2011 Dita
Charanzová a Martina Dlabajová, za ČSSD Olga Sehnalová a za KSČM Kateřina
Konečná. Ostatní kandidátky strany nominovaly na nevolitelná místa. Voliči a voličky
však stále mají možnost změnit konečný počet zvolených žen prostřednictvím svých
dvou preferenčních hlasů – oproti volbám do Poslanecké sněmovny je situace trochu
jednodušší v tom, že celá ČR je pro účely voleb do EP jedním volebním obvodem.
Pro „přeskočení“ na první místo kandidátní listiny (a přednostní získání mandátu) stačí
kandidátce či kandidátovi celostátně získat 5 % všech hlasů pro daný kandidující
subjekt.
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