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Zastoupení !en v*politice ve sv$t$

Jak je z(ejmé z*následující tabulky ní!e, jsou to mu!i, kdo dominuje politice ve v"ech #ástech 
sv$ta, a%koli tvo(í zhruba polovinu sv$tové populace. Mu!i celkov$ p(edstavují více ne! 80 % ze v#ech 
zastupitel" a zastupitelek. T&ká se to i Skandinávie, která je právem pova!ována za nejpokro%ilej#í 
region, co se genderové rovnosti t&%e. Severské státy jsou také jedin&mi, kter&m se dlouhodob$ da(í 
dosahovat vyrovnaného zastoupení !en a mu!% v& politice, tj. zastoupení ka!dého pohlaví se 
pohybuje mezi 40 a 60 %.

Region Jednokomorov& parla-
ment / Dolní komora Horní komora / Senát Ob$ komory parla-

mentu       

Skandinávie 42,0 % --- ---

Ameriky 23,8 % 24,6 % 24,0 %

Evropa (v%. Skandinávie) 23,4 % 21,1 % 22,9 %

Evropa (bez Skandinávie) 21,6 % 21,1 % 21,5 %

Subsaharská Afrika 20,4 % 19,2 % 20,3 %

Asie 18,5 % 14,1 % 18,0 %

Arabské státy 14,9 % 6,4 % 13,2 %

Tichomo'í 12,7 % 34,8 % 15,2 %

Regiony jsou (azeny sestupn$ podle procentuálního zastoupení !en v*parlamentu, resp. v*jeho dolní komo(e.
Zdroj: Meziparlamentní unie (www.ipu.org)

(eny v politice - v kostce

Ve v#ech %ástech sv$ta dominují politice mu!i.

,eny jsou více zastoupeny na ni!"ích úrovních rozhodování a koncentrují se jen 
v ur#it)ch oblastech.

V&voj zastoupení !en v %eské politice nemá jasn& trend, proto nelze spoléhat na jeho 
zv)"ení p'irozen)m v)vojem.

Zahrani%ní zku#enost ukazuje, !e jedin)m spolehliv)m 'e"ením problému nízkého 
zastoupení !en v rozhodovacích pozicích je zavedení  pozitivních opat'ení , zejména 
kvót.
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S* ohledem na téma následující publikace stojí za pov#imnutí souvislost mezi vyrovnan)m 
zastoupením !en a mu!% v& politice a uplat*ováním pozitivních opat'ení v& podob$ 
genderov)ch kvót. Pro n$koho m"!e b&t p(ekvapením, !e podle údaj" Meziparlamentní unie je 
jedin)m státem na sv$t$, kde v&politice p'eva!ují !eny, Rwanda. Jedním z hlavních d"vod" 
56% zastoupení !en v*dolní komo(e rwandského parlamentu je uplat'ování ústavou stanoven&ch 
genderov&ch kvót na v#ech úrovních politiky (v horní komo(e jsou !eny zastoupeny 38 %). Ve zdej#ích 
zastupitelsk&ch orgánech je – podobn$ jako v n$kter&ch dal#ích africk&ch a asijsk&ch státech – %ást 
k(esel vyhrazena p(ímo !enám. 

V mezinárodním srovnání se z hlediska zastoupení !en v parlamentu na p(edních p(í%kách umis.ují  
i státy Latinské Ameriky, které ve v$t#in$ p(ípad" také pou!ívají legislativn$ zakotvené genderové 
kvóty. V tomto regionu se !eny i díky relativn$ vyrovnanému zastoupení v rozhodovacích orgánech 
dob(e prosazují také do nejvy##ích politick&ch funkcí. Ve vztahu k úsp$chu latinskoamerick&ch !en  
v prezidentsk&ch volbách hovo(ila n$která média o roce 2011 v tomto regionu jako o roce !en 
politi%ek. 

V*daném roce toti! stanula v %ele Brazílie první !ena v historii, prezidentka Kostariky vstoupila do 
druhého roku svého funk%ního období a sv"j mandát obhájila i argentinská prezidentka.
 Kandidátky na prezidentku se do%kali v*Peru, ta v#ak ve volbách nakonec neusp$la.

Nelze v#ak p(ehlí!et, !e politick& kontext na t$chto kontinentech je v mnoha ohledech odli#n& od 
situace v*-eské republice. Následující %ást tedy bude v$nována evropsk&m stát"m, jejich! politické 
systémy jsou nám bli!#í, ale které zpravidla pou!ívají (nebo v p(ípad$ Dánska pou!ívaly) n$jak& typ 
genderov&ch kvót v politice.

Jak se ukázalo ji! v*úvodní tabulce, vyrovnaného zastoupení !en a mu!" se nejlépe da(í dosahovat 
seversk)m stát%m. Z hlediska zastoupení !en v parlamentu je na tom nejlépe )védsko s tém$(  
45 % !en, následuje jej Finsko s 42,5 % a Island, Norsko a Dánsko s necel&mi 40 %. V t$chto státech 
v#ak nejsou kvóty stanoveny na legislativní úrovni, ale pou!ívají je jednotlivé politické strany dnes 
ji! tradi%n$ dobrovoln$. V&jimkami jsou Finsko a Dánsko. Ve Finsku nejsou genderové kvóty jako 
takové v politice uplat'ovány. Dodatek k zákonu o rovnosti z roku 1995 toti! zaru%uje nejmén$ 
40 % zastoupení jednoho pohlaví ve státních v&borech, exekutiv$ i v p(ípravn&ch rozhodovacích 
orgánech na místní úrovni. V&hodou tohoto p(ístupu je nejen prosazování !en do mocensk&ch pozic, 
ale na druhé stran$ také cílené prosazování mu!% do feminizovan)ch oblastí.

V Dánsku byly kvóty na r"zn&ch úrovních zavád$ny jako do#asné opat'ení s cílem dosáhnout 
vyvá!en)ch nominací, a tím pádem i vy##ího zastoupení !en v rozhodovacích orgánech. Jakmile 
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bylo dosa!eno kritické 30% hranice zastoupení !en, byly kvóty zru"eny. První stranou, která 
kvóty zavedla, byla v roce 1977 dánská Socialistická lidová strana (Socialistisk Folkeparti). Kvóta 
byla nastavena na 40 % a v roce 1996 byla zru#ena. V roce 1983 byla zavedena ve stejné v&#i kvóta 
na kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu. Ta byla zru#ena v roce 1990. Sociáln$ 
demokratická strana (Socialdemokratiet) p(ijala v tém!e roce vnitrostranické kvóty – op$t ve v&#i 
40*% pro ob$ pohlaví – a ji! v roce 1988 uplat'ovala stejn$ nastavené kvóty na kandidátní listiny pro 
volby do místních a regionálních zastupitelstev. Ty byly zru#eny v roce 1996. Levicov$ socialistická 
strana (Venstresocialisterne) zavedla v roce 1985 kvótu pro orgány strany i pro kandidátní listiny, 
nastavenou na 50 % pro ob$ pohlaví. Tato strana v#ak ji! neexistuje. Mezi lety 1988 a! 1990 fungovaly 
i kvóty na kandidátní listiny pro volby do parlamentu a místních zastupitelstev.

Z dal#ích evropsk&ch stát" se v mezinárodním srovnání umis.uje na p(edních p(í%kách i Belgie 
(38 % !en v dolní komo(e a tém$( 41 % !en v horní komo(e parlamentu), +pan$lsko (36 % !en 
v dolní komo(e parlamentu a 33,5 % v horní) %i Portugalsko (tém$( 29 % !en v parlamentu)  
a Francie (tém$( 27 % !en v dolní komo(e parlamentu a 22,2 % v horní).  Tyto %ty(i státy mají 
v legislativ$ ukotvené genderové kvóty. Na p(íkladu Francie lze velmi dob(e vid$t d"sledky 
p(ijetí a napl'ování závazku genderové rovnosti v politice a vytvá(ení atmosféry otev(ené !enám – 
sou#asná francouzská vláda je p'esn$ z poloviny tvo'ena !enami.

Pro sousední N$mecko a Rakousko jsou typické kvóty vnitrostranické – oba státy se také velmi 
dob(e umis.ují v mezinárodním !eb(í%ku – N$mecko je s tém$( t(etinov&m podílem !en ve 
Spolkovém sn$mu na 23. míst$ !eb(í%ku (není bez zajímavosti, !e t(etinovou kvótu uplat'uje  
i CDU, její! %lenkou je sou%asná kanclé(ka Angela Merkel) a Rakousko je s tém$( 28% podílem !en 
v*Národní rad$ na 34. míst$. 

Relativn$ nedávno byla zákonem zavedena 35% kvóta na kandidátní listiny i do Polského 
Sejmu a ve volbách na ni!#ích úrovních samosprávy. Díky tomu po posledních volbách vzrostlo 
zastoupení !en na 24 %, a to i p(esto, !e kvóta nijak neupravuje po(adí kandidát" a kandidátek.  
V horní komo(e polského parlamentu, kde !ádná kvóta dosud uplat'ována není, jsou !eny 
zastoupeny jen z 13 %.

Rozdíly mezi jednotliv&mi regiony i mezi státy lze v první (ad$ osv$tlit na základ$ uplat'ování 
%i naopak absence pozitivních opat(ení, ale obecn$ji také pomocí faktor" a bariér ovliv'ujících 

Vyrovnanému zastoupení !en a m%!% v politice se nejvíce blí!í státy, které uplat*ují 
genderové kvóty %i jiná opat(ení pro zaji#t$ní parity.
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zastoupení !en v* politice. Jejich rozpoznání je d"le!ité i pro pochopení d"le!itosti a vhodnosti 
uplat'ování konkrétních pozitivních opat(ení.

Faktory ovliv'ující zastoupení !en v*politice

Tyto faktory m"!eme roz%lenit do dvou skupin, které se v#ak vzájemn$ prolínají a spolup"sobí. První 
skupinou jsou faktory na úrovni spole#nosti a institucionálního rámce, druhou pak faktory na 
úrovni relevantních politick)ch stran.

Pod pojmem politická kultura rozumíme zejména to, nakolik je daná spole%nost naklon$na 
rovn&m p(íle!itostem !en a mu!". Z*obecn$j#ího hlediska sem pat(í i transparentnost nomina%ních 
proces" a vnímání politiky a moci. Mezi nejd"le!it$j#í sociáln$-ekonomické p'edpoklady (adíme 
p(edev#ím vzd$lanostní a profesní strukturu !en, tedy jak& je v*populaci pom$r !en kompetentních 
k*v&konu politické funkce. Institucionální rámec tvo(í v*první (ad$ zákony (nap(. aktivní a pasivní 
volební právo !en), ale také systémy stranické struktury a volební systém. Platí, !e pom$rné volební 
systémy jsou pro !eny p(ízniv$j#í ne! systémy v$t#inové, v* nich! lze také obtí!n$ji uplat'ovat 
pozitivní opat(ení v*podob$ kvót.

Na úrovni politick)ch stran spolup"sobí také tyto dal#í faktory:

organizace strany (míra centralizace a institucionalizace, úrove', na ní! jsou nominováni/y 
kandidující, velikost strany)
typ strany a její ideologie (levice x pravice, „novost” strany)
p(ítomnost !enského hnutí
vnitrostranická pravidla

Bariéry vstupu !en do politiky d$líme do 3 úrovní: individuální, spole%enské  
a institucionální. Ka!d& typ bariér vy!aduje jiná opat(ení pro jejich p(ekonání. Vzhledem k*tématu 
této publikace jsou nejv&znamn$j#í bariéry na úrovni institucionální (tj. mechanismus fungování 
politick&ch stran, volební systém, zp"sob nominace kandidát"/tek, neexistence %i odmítání 
pozitivních opat(ení apod.), které v#ak lze nejsnáze odstranit pomocí pozitivních opat(ení, jak 
uvidíme následn$. 

Spole#enské faktory ovliv'ující politickou participaci !en

politická kultura
sociáln$-ekonomické p'edpoklady
institucionální rámec
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Na opa%ném pólu jsou bariéry individuální, a to zejména na stran$ !en (ale i na stran$ mu!", kte(í 
rozhodují nap(íklad o tom, kdo bude do voleb nominován). Tyto p(eká!ky lze aktivn$ odstra'ovat 
zejména na úrovni politick&ch stran osv$tou v*oblasti rovnosti !en a mu!", vzd$láváním zam$(en&m 
na odstra'ování p(edsudk" %i kurzy osobního rozvoje pro !eny, které mají na základ$ odli#né v&chovy 
mnohdy ni!#í sebev$domí, neum$jí se prosadit, mají v$t#í obavy z*vystupování na ve(ejnosti. Tyto 
bariéry lze likvidovat i podporou budování !ensk&ch sítí, vytvá(ením mentoringov&ch program" pro 
za%ínající politi%ky atd.

Podobn$ hluboce jsou zako(en$ny i p(eká!ky spole#enské, které v#ak lze m$nit pouze osv$tou 
#iroké ve(ejnosti v%etn$ spole%ensk&ch elit. Pat(í sem p(etrvávající tradi%ní pojetí rolí !en a mu!" 
%i patriarchální model rodiny, men#í zájem !en o politiku, chyb$jící !enské vzory, odli#ná v&chova 
dívek a chlapc" apod. Pro politické strany i pro !eny samotné je p(ekonání t$chto p(eká!ek velkou 
v&zvou. Zm$ny v*této oblasti lze urychlit jen velmi obtí!n$, proto je na státu a vládnoucích politick&ch 
stranách, aby zajistily takové podmínky, které !enám stávající nerovnosti vykompenzují (nap(íklad 
ve form$ dostupn&ch za(ízení pé%e o d$ti, které jim umo!ní realizovat se i ve ve(ejné sfé(e).

Speci+ck&m typem bariér jsou i tzv. domina#ní techniky, které se mohou projevovat na více 
úrovních. Jde o mnohdy nev$dom$ pou!ívané zp"soby jednání v"%i osobám, které jsou v*mocensky 
mén$ v&hodné pozici (nemusí jít v!dy o !eny, s* podobn&m chováním se mohou setkat lidé kv"li 
svému v$ku %i vztahu vládnoucí strana versus opozice nebo nad(ízen&/á – pod(ízen&/á apod.). 
Pat(í sem zneviditeln$ní, zesm$"*ování, odpírání informací, odsouzení bez ohledu na 
to, co #lov$k d$lá a obvi*ování a zahanbení. S* domina%ními technikami se v* praxi musejí 
um$t vyrovnat samy osoby, v"%i nim! jsou uplat'ovány (stranymohou ohro!ené osoby podpo(it 
t(eba speciálním vzd$láváním s* nácvikem toho, jak se v* konkrétních situacích zachovat). Úloha 
politick)ch stran v#ak v*tomto ohledu není neopomenutelná, proto!e i ony mohou nastavit taková 
pravidla, která v&skyt podobného chování pomohou eliminovat. M"!e jít o pevn$ danou strukturu 
jednání zaru%ující v#em zú%astn$n&m právo vystoupit %i o cílené zviditel'ování !en v*rámci politické 
strany i navenek v*p(edvolebních kampaních %i televizních debatách.

Pro% !eny do politiky v"bec prosazovat?

Na tomto míst$ je d"le!ité pozastavit se u otázky, pro% se na téma zastoupení !en v*politice v"bec 
zam$(ovat. Z*p(edchozích %ástí je z(ejmé, !e !eny zatím nikde na sv$t$ nedosáhly v*politice úplné 
rovnoprávnosti a v#ude tvo(í ve volen&ch orgánech (r"zn$ po%etnou) men#inu.
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Základním argumentem, pro% je sou%asn& stav nep(ízniv& a vy!aduje si zm$nu, je argument 
spravedlnosti. Ústava i zákony zaru%ují v*mnoha státech !enám a mu!"m rovná práva – a pokud se 
tak ned$je, budeme to právem pova!ovat za nespravedlivé. Ukazuje se v#ak, !e mo!nost tato práva 
reáln$ vykonávat (v p(ípad$ politiky jde o pasivní volební právo) není pro mu!e a pro !eny stejná. 
Z*velké %ásti je to dáno historick&m v&vojem, kdy po celá staletí byla politika v&hradn$ doménou 
mu!", do které !eny nem$ly p(ístup v"bec, anebo jen velmi v&jime%n$. Dvacáté století v#ak !enám 
p(ineslo mnohá práva, mezi nimi i právo volit a b&t volena, tedy podílet se na rozhodování  
o v$cech, které se t)kají celé spole#nosti, tedy jak mu!", tak !en. Pokud jsou v#ak !eny v*politice 
men#inou a lze vysledovat reálné bariéry, které jim v* plnohodnotném zapojení do politického 
!ivota brání, je pot(eba usilovat o to, aby m$ly !eny mo!nost spravedliv&m podílem k* d"le!it&m 
rozhodnutím p(isp$t.

Existují v#ak i prakti%t$j#í d"vody, pro% !eny do politiky aktivn$ zapojovat. V&zkumy dokazují, !e 

1Jedna z nejzásadn$j#ích studií na toto téma vznikla na Marylandské univerzit$: Swamy, A. V., Lee, Y., Azfar, O., Knack, S.: 
Gender and Corruption (November 1999). IRIS Center Working Paper No. 232, 1999. 
Dostupné z*www: <http://cde.williams.edu/wp-content/uploads/2009/11/Swamy_gender.pdf>. 

K podobnému záv$ru do#el rovn$! autorsk& kolektiv studie Sv$tové banky z roku 1999: Dollar, D., Fisman, R., Gatti, R.: Are 
Women Really the “Fairer” Sex? World Band Working Paper Series No. 4, 1999. Dostupné z*www: <https://docs.google.
com/viewer?a=v&q=cache:sxQLbtKszEEJ:citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download%3Fdoi%3D10.1.1.199.5857%26re
p%3Drep1%26type%3Dpdf+&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESiH_wTaA5f9a-29HxnRg2jEKLcHsSH-XTtNmLmq_
eC6-8qyFqzEmNjf1uevwX8Yxbleg5cY8DgAIuObU15R5SPmGRz7903BbSiDfrTCwvsWP9Ez3qZQi2nZDeIgZmTmgoYUrqVR
&sig=AHIEtbTRNfvG7XxerEzOF0HBe_UyVLDu3w>

,eny tvo(í 50 % populace, v politice jich p"sobí pr"m$rn$ jen 20 %.

Odpovídající podíl !en na rozhodování je otázkou spravedlnosti.

Smí#ené kolektivy pracují lépe, efektivn$ji a jsou inovativn$j"í.

,eny mají odli"nou !ivotní zku"enost ne! mu!i, proto mají i jiné priority a mnohdy 
odli"n) pohled na ur%itá témata.

V zemích s vy##ím zastoupením !en je ni!"í míra korupce.
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smí"ené kolektivy pracují lépe, efektivn$ji a jsou inovativn$j"í. V politice se tento argument 
nemusí na první pohled zdát p(íli# relevantní, ov#em nelze jej p(ehlí!et. Ji! bylo (e%eno, !e v politice 
jsou p(ijímána rozhodnutí, která se dot&kají v#ech – proto je d"le!ité, aby byla zviditeln$na  
i témata, která se dot)kají speci,cky !en. ,eny toti! mají v mnoha odhledech odli#nou 
!ivotní zku#enost ne! mu!i. Jejich perspektiva je klí%ová nejen pro identi+kaci oblastí, které se 
dosud nestaly sou%ástí politického rozhodování, ale i pro nacházení (e#ení, která budou skute%n$ 
ú%inná. Rozhodovací orgány, které odrá!ejí skladbu spole%nosti, tak budou spí#e p(ijímat rozhodnutí  
a opat(ení s reáln&m pozitivním dopadem na celou spole%nost.

Existuje také souvislost mezi zastoupením !en v rozhodovacích pozicích a mírou korupce.  V&zemích 
s&vy""ím zastoupením !en v&politice je míra korupce signi,kantn$ ni!"í, co! prokázala (ada 
v&zkum" a anal&z1. D"vod" je celá (ada – %áste%n$ je tato souvislost dána odli#nou v&chovou !en  
a mu!", na základ$ které jsou !eny v mnoha p(ípadech empati%t$j#í, cht$jí vid$t reálné v&sledky své 
práce a nejsou ochotny riskovat a dopou#t$t se podvodného %i nezákonného chování v takové mí(e 
jako mu!i. Otev(ení a zpr"hledn$ní nomina%ních proces", které je pro genderov$ vyvá!enou politiku 
nezbytné, má navíc pozitivní vliv na celkovou politickou kulturu. S v&razn$j#ím nár"stem po%tu !en 
v politice (v%etn$ mocensk&ch pozic) nutn$ dojde k jejímu celkovému o!ivení a díky obm$n$ „kádr"“ 
se do ní ve v$t#í mí(e dostanou i lidé, kte(í nejsou napojeni na stávající neprostupné mocenské sít$.

,eny v*%eské politice

Zastoupení !en v* %eské politice je dlouhodob$ nízké. V mezinárodním srovnání se pravideln$ 
umis.ujeme zhruba v polovin$ – situace se v#ak m$ní s ka!d&mi volbami nejen v -R, ale i v ostatních 
hodnocen&ch státech. V !eb'í#ku sestavovaném Meziparlamentní unií je -eská republika  
v sou#asné dob$ na 60. míst$ ze 144 zemí, spolu s Eritreou a Uzbekistánem. Vzhledem 
k*tomu, !e podkladová data pro toto srovnání vycházejí z*údaj" o zastoupení !en v*dolní komo(e 
parlamentu, postihují celkovou situaci v*dan&ch státech jen ve velmi hrub&ch rysech – nepromítají 
se sem nap(íklad zm$ny na jin&ch úrovních politiky. Následující %ást proto bude v$nována 
podrobn$j#ímu zhodnocení situace !en v*%eské politice obecn$.
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Základním poznatkem je, !e mezi úrovní politiky (lokální – regionální – celostátní) a zastoupením 
!en v*rozhodovacích orgánech existuje nep(ímá úm$ra: #ím vy""í úrove* politiky, tím ni!"í je 
zastoupení !en. Stejné pravidlo platí i na lokální/komunální úrovni, kdeje nejvíce !en zastoupeno 
v*nejmen#ích obcích s*ni!#ími rozpo%ty, kde je %asto funkce starosty/starostky neuvoln$ná. Naopak 
situace ve statutárních m$stech se mnohem více podobá celostátní úrovni, a to v%etn$ nepom$ru !en 
a mu!" mezi p(ímo volen&mi zastupiteli a zastupitelkami a vedením m$st.

Rozdíln& je i pom$r !en ve %lensk&ch základnách jednotliv&ch politick&ch stran – v*t$ch nejv$t#ích 
z* nich %iní pom$r !en nejmén$ 30 %, v* n$kter&ch p(ípadech v#ak dokonce více ne! polovinu. Ve 
vedení nejv$t#ích stran se situace p(íli# neli#í, !eny jsou zastoupeny pr"m$rn$ z* jedné %tvrtiny. 
Dlouhodob)m problémem tedy není nízk) po#et !en v& politick)ch stranách, ale jejich 
absence v& mocensk)ch a rozhodovacích pozicích, z* %eho! vypl&vá, !e nemohou nap(íklad 
aktivn$ ovliv'ovat nominace kandidátek a kandidát".

Podobn$, jako je tomu na pracovním trhu, funguje i v* politice nejen vertikální, ale i horizontální 
segregace. Vertikální segregace se projevuje koncentrací !en na ni!#ích úrovních rozhodování, 
co! se net&ká jen rozdíl" mezi komunální a celostátní politikou, ale i v*rámci t$chto sfér. V*samotn&ch 
zastupitelsk&ch orgánech je v$t#inou více !en, ne! v* exekutiv$. A tak zatímco zastoupení !en 
v*Poslanecké sn$movn$ P-R od jejího vzniku %iní 15 a! 22 %, v*%esk&ch vládách se zastoupení !en 
pohybuje od 0 do 23,5 % v*ú(ednické vlád$ Jana Fischera, kde v#ak po celou dobu jejího p"sobení 
bylo zastoupeno pouze necel&ch 18 % !en. Podobn$ se li#í míra participace !en v*zastupitelstvech 
obcí, m$st a kraj" a pom$r starostek, primátorek a hejtmanek. 

Zastoupení !en v %eské politice je dlouhodob$ nízké, v pr"m$ru %iní 20 %.

-ím vy""í úrove* politiky, tím mén$ !en.

,eny jsou zastoupeny v #lensk)ch základnách politick&ch stran (30-52 %), problémem je 
jejich absence na úrovni rozhodovacích orgán% (25 %).
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 Premiér Od Do
Celkov&   

po%et 
%len"/ek 

vlády

Po%et !en 
za celé 
funk%ní 
období 
vlády

Podíl !en 
za celé 
funk%ní 
období 
vlády

Po%et 
ministry' 

ve funkci po 
celé funk%ní 

období

Ministryn$ jmenovit$

vláda 
Václava 
Klause I.

2.7.1992 4.7.1996 26 0 0 % - -

vláda 
Václava 
Klause II.

4.7.1996 2.1.1998 23 1 4,3 % 1 Parkanová
(7.1.1997-2.1.1998)

ú(ednická 
vláda 
Josefa 
To#ovského

2.1.1998 17.7.1998 18 2 11,1% 2
Parkanová
(2.1.1998 - 17.7.1998)
Roithová 
(2.1.1998 - 17.7.1998)

vláda 
Milo#e 
Zemana

22.7.1998 12.7.2002 28 0 0 % - -

vláda 
Vladimíra 
)pidly

15.7.2002 4.8.2004 21 2 9,5 % 1
Buzková 
(15.7.2002 - 4.8.2004)
Sou%ková
 (15.7.2002 - 14.4.2004)

vláda 
Stanislava 
Grosse

  4.8.2004 25.4.2005 18 2 11,1 % 2
Buzková
(4.8.2004 - 25.4.2005)
Emmerová 
(4.8.2004 - 25.4.2005) 

vláda 
Ji(ího 
Paroubka

25.4.2005 4.9.2006 22 3 13,6 % 0

Bérová 
(25.4.2005 - 16.8.2006)
Buzková
 (25.4.2005 - 16.8.2006)
Emmerová 
(25.4.2005 - 12.10.2005) 

vláda 
Mirka Topo-
lánka I.

4.9.2006 9.1.2007 15 2 13,3 % 2
Vicenová 
(4. 9. 2006 - 9. 1. 2007)
Kopicová
(4. 9. 2006 - 9. 1. 2007)

2Havelková, H.: Jako v*loterii: politická reprezentace !en v*-R po roce 1989. In: Ha#ková, H., K(í!ková, A., Linková, M. 
(eds.): Mnohohlasem: Vyjednávání !ensk&ch prostor" po roce 1989. SOÚ AV -R, Praha 2006, s. 25-42.



12

 Premiér Od Do
Celkov&   

po%et 
%len"/ek 

vlády

Po%et !en 
za celé 
funk%ní 
období 
vlády

Podíl !en 
za celé 
funk%ní 
období 
vlády

Po%et 
ministry' 

ve funkci po 
celé funk%ní 

období

Ministryn$ jmenovit$

vláda 
Mirka Topo-
lánka II.

9. 1. 2007 26. 3. 2009 24 24 20,8 % 1

Parkanová
(9. 1. 2007 - 26. 3. 2009)
Filipiová 
(23. 1. 2009 - 26. 3. 2009)
Kuchtová 
(9. 1. 2007 - 4. 10. 2007)
T(e#tíková 
(9. 1. 2007 – 26. 1. 2007)
Stehlíková
(9. 1. 2007 – 23. 1. 2009)

ú(ednická 
vláda 
Jana Fischera

8. 5. 2009 25. 6. 2010 17 4 23,5 % 3

Jurásková 
(8. 5. 2009 - 25. 6. 2010)
Kopicová 
(8. 5. 2009 – 25. 6. 2010)
Ková(ová
(8. 5. 2009 - 25. 6. 2010)
Bízková
(15. 4.2010-25. 6. 2010)

vláda 
Petra Ne%ase 13.7.2010 dosud 16 2 12,5 0

Peake
(30. 6. 2011 - dosud)
Hanáková
(20. 12. 2011 - dosud)

Zdroj: www.vlada.cz

Z& horizontálního hlediska je typické spojování !en s resorty, které odrá!ejí p(edstavu o !en$-
pe%ovatelce. /ada poslanky' a senátorek tak a! na v&jimky p"sobí ve v&borech a komisích 
zam$(en&ch na rodinu a na sociální oblast, zdravotnictví, vzd$lávání %i kulturu. V*t$chto „m$kk&ch“ 
resortech politi%ky dosahují i na ministerské posty (v&jimkou byla Vlasta Parkanová na ministerstvu 
obrany). Silové resorty, jako jsou +nance %i vnitro, ale také doprava nebo pr"mysl a obchod, jsou 
dosud v*-eské republice pro !eny tabu.
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Zdroj dat: -SÚ a politické strany

V*souvislosti se zastoupením !en v*rozhodovacích orgánech se %asto hovo(í o tzv. p'irozeném 
v)voji – postupném zvy#ování zastoupení !en, které se v*budoucnu vyrovná zastoupení mu!". 
Takové pojetí v#ak p(edpokládá, !e se zastoupení !en bude v*ka!d&ch volbách na v#ech úrovních 
zvy#ovat. Kdy! pomineme fakt, !e p(i sou%asném v&voji by takové vyrovnávání trvalo zhruba 
150 a! 200 let, je pot(eba si uv$domit, !e v*%eské politice ani nelze vysledovat takov&to jasn& 
trend. Sociolo!ka Hana Havelková proto v*jednom ze sv&ch %lánk"2 p(irovnává situaci !en v*%eské 
politice k* loterii. Tento rozkolísan) trend zastoupení !en mezi nominovan&mi i zvolen&mi 
do*Poslanecké sn$movny P-R dokládá i následující graf:
Zdroj dat: -SÚ

,eny v %eské politice v %íslech

Poslanecká sn$movna P-R:
Senát P-R:
Vláda -R:
Zastupitelstva kraj":
Zastupitelstva m$st a obcí:
Zastupitelstva statutárních m$st:
,eny v politick&ch stranách:
 %lenské základny:
 vedení stran: 

22,0 %
17,3 %
12,5 %
19,7 %
26,0 %
22,8 %

30 - 52 %
pr"m$rn$ 25 %
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Je#t$ nahodileji se vyvíjel pom$r nominovan&ch i pom$r zvolen&ch !en do Senátu P-R, co! 
zachycuje dal#í graf:

Zdroj dat: -SÚ
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Jak ji! bylo (e%eno v&#e, zastoupení !en v*politice je ovliv'ováno kombinací více faktor%. V*p(ípad$ 
%eské politiky velmi zále!í na tom, které konkrétní strany jsou do rozhodovacích orgán" zvoleny 
a kolik mandát" ta která strana (a v* jakém kraji) získá. Volby do Poslanecké sn$movny P-R v*roce 
2010 navíc ukázaly, nakolik m"!e do jejího kone%ného genderového slo!ení zasáhnout nahodilé 
chování voli#ek a voli#%. Rekordní 22% zastoupení !en v* dolní komo(e nebylo v&sledkem 
systémové zm$ny nominací kandidát" a kandidátek, ale p(ímé podpory !ensk&ch kandidátek 
prost(ednictvím preferen#ních hlas%. Takto ojedin$l& v&sledek proto nelze pova!ovat za nastavení 
jasného pozitivního trendu. Nefunk%nost preferen%ního hlasování jako!to nástroje zvy#ování 
zastoupení !en v* politice dokázaly ji! následující volby do zastupitelstev kraj", ve kter&ch se na 
základ$ preferen%ních hlas" zastoupení !en oproti po(adí na kandidátních listinách naopak o zhruba 
0,5 procentního bodu sní!ilo.

Jak zv&#it zastoupení !en v*politice?

Zahrani%ní zku#enosti ukazují, !e existuje celá (ada nástroj" a opat(ení, jak zastoupení !en v*politice 
zv&#it. Následující %ásti proto budou v$novány jednotliv&m opat(ením a jejich v&hodám i mo!n&m 
rizik"m.

Opat(ení na zv&#ení politické participace !en, resp. strategie genderové rovnosti, m"!eme rozd$lit 
do t(í skupin:

1. rétorické strategie: jde zejména o podpisy mezinárodních smluv, o+ciální prohlá#ení  
a p(ihlá#ení se k politice rovn&ch p(íle!itostí mu!" a !en;

2. p'íle!itosti: jedná se o implementaci aktivních opat(ení, vedoucích k vy##ímu zastoupení !en, 
tj. v&cvikov&ch aktivit, +nancování !ensk&ch politick&ch aktivit, zvy#ování obecného pov$domí 
o problematice politické participace !en; (spolu)+nancováni náklad" na kampan$, trénink 
komunika%ních schopností kandidátek, +nancování pé%e o d$ti;

3. pozitivní akce: tímto pojmem rozumíme usilování o zahájení a pokra%ování procesu 
sm$(ujícího k dosa!ení rovn&ch práv; princip je postaven na up(ednostn$ní rovn&ch p(íle!itostí 
p(ed rovností práv.
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Konkrétní opat(ení v* rámci t$chto skupin pak mohou mít bu0 formální, nebo neformální 
charakter. Mezi první pak (adíme ty v&#e uvedené strategie, které nejsou nijak formáln$ zakotveny. 
M"!e se tedy jednat o otev(enou podporu genderové rovnosti, r"zné v&zvy %i doporu%ení ohledn$ 
sestavování kandidátních listin nebo o budování solidarity mezi !enami.Mezi formální opat(ení pat(í 
p(edev#ím zavád$ní kvót na r"zn&ch úrovních reprezentace (tj. jak na kandidátních listinách, tak v 
orgánech strany).

Kvóty – nejrychlej#í a nejefektivn$j#í nástroj zv&#ení 
politické participace !en

Jednozna%n$ se ukazuje, !e nejefektivn$j#ím a nejrychlej#ím nástrojem ke zv&#ení zastoupení !en 
ve volen&ch orgánech je zavedení kvót – a. ji! plo#n$ na legislativní úrovni, nebo dobrovoln$ na 
úrovni jednotliv)ch politick)ch stran. Jak bylo (e%eno ji! v*úvodu, státy s*nejvy##ím zastoupením 
!en v*politice v drtivé v$t#in$ n$jak& typ kvóty pou!ívají.

Typ" kvót, jejich nastavení a míry závaznosti existuje celá (ada. Kvóty jsou zpravidla (obzvlá#. 
v* p(ípad$ kvót ur%ujících pom$r a po(adí obou pohlaví na kandidátních listinách) formulovány 
jako genderov$ neutrální. V*politice sice reáln$ ve v$t#in$ p(ípad" fungují jako kvóty „pro !eny“, 
ze své podstaty v#ak zaru%ují vyrovnané zastoupení obou pohlaví, a hypoteticky tak mohou 
p(ed nedostate%n&m zastoupením chránit i mu!e. -asto jsou zavád$ny jako opat(ení do#asné  
a po dosa!ení ur%ité minimální hranice jsou zru#eny. Cílem kvót tak není um$lé udr!ování ur%itého 
p(edem daného stavu, ale odstra'ování systémov&ch p(eká!ek, které jednomu pohlaví brání do 
politiky v"bec vstoupit.

Pozitivní opat'ení:

Kvantitativní: kvóty (kandidátní listiny, orgány stran, vyhrazená k(esla...)

Podp%rná: #kolení pro !eny, osv$tové kampan$, databáze expertek, zviditel'ování 
!en mentoring, sí.ování...
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Mén$ obvykl&m typem kvót (uplat'ovan&m p(edev#ím v*africk&ch a v n$kter&ch asijsk&ch státech, 
nap(. ve Rwand$, Egypt$, -ín$ %i Afghánistánu) jsou tzv. vyhrazená k'esla. Taková opat(ení 
vzta!ená k& v)sledku p(edem ur%ují po%et mandát" pro !eny a mu!e. V* Evrop$, Ji!ní Americe, 
v*Kanad$ a Austrálii se zase uplat'ují kvóty vztahující se ke startovním podmínkám %ili kvóty 
ur%ující pom$r (a*po(adí) !en a mu!" na kandidátních listinách, které uplat'uje celkem 41 zemí.

Z*hlediska závaznosti m"!eme opat(ení rozd$lit op$t na dva typy podle toho, na jaké úrovni je jejich 
uplat'ování zakotveno. Pro v#echny politické strany jsou závazné kvóty legislativní. Ty mohou b&t 
zakotveny bu0 v*ústav$ (23 zemí – nap(. Francie %i Srbsko), nebo %ast$ji ve volebním zákon$ (60 
zemí – nap(. Belgie, Slovinsko %i )pan$lsko). Naopak bez ohledu na kontext politického systému 
jsou zavád$ny dobrovolné kvóty vnitrostranické (ty fungují v*50 státech). V*t$chto p(ípadech jde %ist$ 
 o rozhodnutí jednotlivé politické strany. V Evrop$ je tento typ opat(ení typick& zejména pro severské 
zem$. V -R je zavedly jediné dv$ politické strany, a to Strana zelen&ch a -SSD. Vnitrostranické kvóty 
mohou b&t aplikovány p(i sestavování kandidátních listin do voleb na*r"zn&ch úrovních a/nebo 
na zastoupení !en a mu!" v*orgánech strany.

Podle jiného kritéria lze kvóty (jak legislativní, tak vnitrostranické) rozd$lit na jednoduché a dvojité. 
Jednoduché kvóty zaji#.ují pouze pom$r !en a mu!" na kandidátních listinách, tj. stanovují 
minimální zastoupení jednoho pohlaví. Nap(íklad v*Polsku je 35 % míst na kandidátních listinách 
vyhrazeno opa%nému pohlaví. U jednoduch&ch kvót v#ak existuje riziko, !e nebudou dostate%n$ 
efektivní v* p(ípad$, kdy je stanoven& pom$r !en/mu!" p(íli# nízk& a zástupkyn$, resp. zástupci, 
znev&hodn$ného pohlaví jsou umíst$ny/i na spodní (zpravidla nevolitelná) místa kandidátní listiny. 
Dvojité kvóty proto zaji#.ují nejen pom$r !en a mu!", ale ur%ují i jejich umíst$ní na kandidátní 
listin$. Typick&m p(íkladem je tzv. zipov) systém, kde se kandidáti a kandidátky st(ídají. V*mírn$j#í 
variant$ m"!e b&t toto opat(ení formulováno tak, !e v*ka!dé trojici musí b&t alespo' jedna osoba 
opa%ného pohlaví.

Zejména v*p(ípad$ jednoduch&ch kvót je pro jejich efektivitu klí%ové nastavení v)"e kvóty, která 
dnes %iní zpravidla 20 a! 40 %. Mezi jednotliv&mi státy jsou v#ak zna%né rozdíly. Za kritickou je v#ak 
pova!ována 30% hranice zastoupení jednoho pohlaví ve volen&ch rozhodovacích orgánech. Dosa!ení 
této hranice je nezbytn$ nutné pro prosazení zájm" jakékoliv sociální skupiny. Smyslem kvót je 
zajistit, aby zástupkyn$/zástupci znev&hodn$ného pohlaví ve volen&ch orgánech p(edstavovali/y, 
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kdy! ne ideální polovinu, tak alespo' „kritick& minimální podíl“ ve v&#i 30 a! 40 %. Práv$ 40% 
zastoupení je pova!ováno za tzv. paritní práh, od n$ho! je zastoupení obou pohlaví bráno jako 
vyrovnané. V&#e kvóty v#ak nemusí b&t pevn$ stanovena, ale m"!e se .exibiln$ m$nit dle aktuální 
pot(eby a situace. Tímto zp"sobem je nastavena nap(íklad kvóta v* Belgii %i ve Slovinsku, kde je 
postupn$ zvy#ována.
 
Dal#ím neopomenuteln&m faktorem efektivity kvót je jejich vymahatelnost. Politické strany toti! 
mnohdy nerady m$ní své zavedené postupy, a obzvlá#. v*p(ípadech, kdy s*my#lenkou genderové 
rovnosti nesouzn$jí, dané kvóty nedodr!ují. /e#ením je pak zavedení sankcí, které mohou mít 
r"znou podobu a m$ly by pozitivn$, nebo naopak negativn$ motivovat politické strany, aby se 
p(i nominacích kvótou (ídily. Prvním typem sankcí je +nan%ní postih ve form$ pokuty za poru#ení 
pravidla (nebo naopak bonusu za zvolené kandidáty/ky podreprezentovaného pohlaví), zkrácení 
%i odebrání státních p(ísp$vk", jak je tomu nap(íklad ve Francii. Jeliko! jsou v#ak n$které strany 
ochotné se „vyplatit“, p(istoupily jiné státy, jako nap(íklad Polsko, k* sankcím v* podob$ zamítnutí 
registrace kandidátní listiny, která nespl'uje p(edepsaná pravidla.

 

Kvóty v*-eské republice

-eská legislativa kvóty dosud nezná, nejsou tedy plo#n$ uplat'ovány. V*p(ípad$ dvou politick&ch stran 
v#ak fungují kvóty vnitrostranické. -eská strana sociáln$ demokratická uplat'uje genderovou 
kvótu p(i obsazování stranick)ch orgán%. Dle stanov musí b&t alespo' jedno místop(edsednické 
k(eslo ve v#ech v&konn&ch v&borech obsazeno !enou. Stejné pravidlo platí i pro vedení celé strany 

Co jsou kvóty ?

Efektivní a systémov$ nenákladn) nástroj zaji#.ující vyrovnané zastoupení !en a mu!" 
 v politice.

Cílem kvót je vyrovnat systémové znev)hodn$ní ur%ité sociální skupiny.
Slou!í k odstran$ní existující diskriminace.
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– do* místop(edsednické funkce musí b&t zvolena alespo' jedna !ena. Úst(ední v&konn& v&bor je 
vázán kvótou p(i volb$ dal#ích deseti %len" a %lenek p(edsednictva strany – mezi zvolen&mi musejí 
b&t nejmén$ t(i !eny. Volební (ád pro volbu delegát" a delegátek na konference a sjezdy i pro volbu 
v&konn&ch v&bor" na v#ech úrovních musí zabezpe%ovat zaji#t$ní podílu zastoupení !en ve v&#i 
nejmén$ 25 %.

Kvóty uplat'ované p(i volb$ orgán% strany i p(i sestavování kandidátních listin má ve 
sv&ch stanovách zakotvena jediná strana, a to Strana zelen)ch. První/m místop(edsedkyní/
místop(edsedou musí b&t v!dy osoba opa%ného pohlaví ne! p(edseda %i p(edsedkyn$. Ve 
volen&ch orgánech i na kandidátních listinách musí b&t v* ka!dé trojici zastoupena alespo' jedna 
osoba opa%ného pohlaví, aby bylo dosa!eno zastoupení !en nejmén$ z* jedné t(etiny. Na prvních 
dvou místech kandidátní listiny v#ak zárove' musejí b&t v!dy osoby opa%ného pohlaví. Závazek 
zohled'ovat p(i sestavování kandidátních listin pohlaví kandidujících v#ak strana dodr!ovala je#t$ 
p(ed formálním schválením kvót a v* poslaneckém klubu SZ po volbách v* roce 2006 tvo(ily !eny 
p(esn$ polovinu.

Zvlá#tním p(ípadem je pak Komunistická strana -ech a Moravy, která !ádnou stálou formální 
kvótu neuplat'uje. Pro ka!dé volby v#ak vydává povinné doporu#ení nominovat alespo' jednu 
!enu do t(etího místa kandidátní listiny. Doporu%ení se sice neda(í dodr!ovat ve*v#ech krajích, drtivá 
v$t#ina kraj" se jím v#ak (ídí, co! má následn$ p(ím& vliv na kone%né zastoupení !en v*rozhodovacích 
orgánech za tuto stranu. Ve volbách do Poslanecké sn$movny Parlamentu -R v* roce 2010 se tak 
KS-M poda(ilo jako historicky druhé stran$ po Stran$ zelen&ch dosáhnout paritního zastoupení !en 
a mu!" – !eny tvo(í více ne! 42 % poslaneckého klubu. Na ni!#ích úrovních politiky je zastoupení !en 
(v rozporu s*celkov&m trendem) za KS-M ni!#í, p(esto v#ak v*porovnání s*ostatními parlamentními 
stranami KS-M v*zastoupení !en vyniká.

Pot(eba (e#it problém dlouhodob$ nízkého zastoupení !en v*%eské politice vedla b&valého ministra 
pro lidská práva a men#iny Michaela Kocába k iniciaci vzniku novely volebního zákona 
zavád$jící kvóty. Tuto novelu, vztahující se na volby do Sn$movny, kraj" a zastupitelstva hl. m. 
Prahy, pak Ministerstvo vnitra skute%n$ vypracovalo, ke schválení v#ak vzhledem ke jmenování nové 
vlády ji! nedo#lo. Kvóta byla nastavena jako dvojitá a zaji#.ovala minimáln$ 30% zastoupení 
!en #i mu!% na kandidátních listinách a zárove' první dv$ místa musela b&t obsazena osobami 
opa#ného pohlaví. Novela zavád$la i sankce za nedodr!ení kvóty v podob$ odmítnutí registrace 
listiny.Následující box obsahuje v&stupy z* v&zkumu CVVM provedeného v* roce 2009, ze kterého 
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vyplynulo, !e %eská ve(ejnost je zavád$ní pozitivních opat(ení otev(ena, bariéry tak stále spo%ívají 
p(edev#ím v*neochot$ politick&ch stran:

Pro a proti v*otázce kvót    

A%koli je zavád$ní kvót nejen v* politice aktuálním tématem, v* %eském prost(edí se o n$m dosud 
nevede v$cná diskuse. Argumenty proti kvótám jsou tak formulovány v$t#inou na základ$ p(edsudk" 
a nepodlo!en&ch osobních p(esv$d%ení. Podívejme se tedy krátce na mo!né p(ínosy i rizika kvót, jak 
je formulovala politolo!ka Drude Dahlerup3.

Argumenty ve prosp$ch zavád$ní kvót:

kvóty pro !eny nejsou diskrimina#ní, ale vyva!ují momentální bariéry, které zabra'ují !enám 
zaujímat spravedliv& podíl na mandátech;

vhodné nevhodné

mu!i 36 % 42 %

!eny 58 % 26 %

vhodné nevhodné

mu!i 51 % 34 %

!eny 63 % 16 %

Co si myslí %eská ve(ejnost o kvótách ?
Zavedení kvót pro volené funkce, tzv. vyhrazená k(esla, podporuje 47 % dotázan&ch

Pro prom$nu mechanizm" sestavování kandidátních listin je 58 % dotázan&ch

Zdroj dat: V&zkum CVVM 2009

3Dahlerup, D.: „Using Quotas to Increase Women’s Political Representation“. In: Women in Parlia-
ment. IDEA, Stockholm 1998. Dostupné z WWW: <http://archive.idea.int/women/parl/ch4a.htm>
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kvóty vedou k tomu, !e ve v&boru %i na sjezdu je v!dy n$kolik !en, tudí! odpadá stres, kter& 
za!ívají !eny v pozici token";

!eny jako!to ob%anky mají právo na rovnocennou reprezentaci;

zku"enosti !en jsou v politickém !ivot$ nezbytné;

!eny jsou schopné stejn$ jako mu!i, ale schopnosti !en jsou v politickém systému, kde 
dominují mu!i, podce*ovány a zleh%ovány;

nominace ve skute%nosti ovládají politické strany, nikoli voli%i a voli%ky, kte(í a které 
rozhodují jen o tom, kdo bude zvolen;kvóty mohou do%asn$ zp"sobit rozpory uvnit( politick&ch 
stran, mnohé kon.ikty v#ak pomohou identi,kovat a posléze vy'e"it

Proti tomu stojí následující argumenty:

kvóty jsou v rozporu se zásadou rovn)ch p'íle!itostí pro v#echny, jeliko! up(ednost'ují 
!eny;

kvóty jsou nedemokratické, proto!e voli%i a voli%ky by m$li mít #anci rozhodnout, kdo bude 
zvolen;

kvóty zp"sobují, !e politici a politi%ky jsou voleni na základ$ svého pohlaví místo na základ$ 
sv&ch schopností, a v*d"sledku toho jsou schopní kandidáti odsunuti;

mnoho !en nechce b&t zvoleno jen na základ$ toho, !e jsou !eny;

zavád$ní kvót vytvá(í zásadní rozpory uvnit( organizace strany.

Zde je pot(eba zd"raznit, !e uvedené argumenty vycházejí z odli"ného pojetí rovnosti. 
V*neprosp$ch kvót je argumentováno z pozice klasického liberálního nároku rovnosti p'íle!itostí 
%i konkuren%ní rovnosti. V tomto pojetí je nutné pouze odstran$ní formálních p(eká!ek p(ístupu 
k participaci na politickém !ivot$ (nap(. ud$lení volebního práva). Dal#í v&voj je na konkrétních 
jedincích a nelze ho nijak usm$r'ovat %i modelovat. Argumenty ve prosp$ch kvót p(edpokládají 
nárok rovnosti v)sledku a tvrdí, !e skute%ná rovnost p(íle!itostí nenastává ani po odstran$ní 
formálních p(eká!ek. Diskriminace je chápána jako soubor skryt&ch bariér, které !enám brání politiku 
ovliv'ovat. Pokud existují bariéry, jak bylo ji! d(íve ukázáno, musejí b&t zavedena kompenza%ní 
opat(ení, která ve v&sledku umo!'ují dosáhnout rovnosti.
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Dal#í podp"rná opat(ení ke zv&#ení politické participace !en

Jak ji! bylo nazna%eno v* %ásti v$nované bariérám rovnocenné politické participace !en, kvóty by 
m$ly b&t chápány jako sou%ást komplexní strategie prosazování vy##ího zastoupení !en v politice. 
Kvóty nejsou samospasitelné – k tomu, aby správn$ fungovaly, je pot(eba je chápat jako zásadní 
stimul ke zm$n$ dosavadních praktik a proces", resp. k zavád$ní dal#ích podp"rn&ch opat(ení, která 
mohou pomoci situaci do ur%ité míry zlep#it i sama o sob$.

Tato opat(ení lze rozd$lit do n$kolika úrovní, které odpovídají r"zn&m fázím politického procesu. 
Pro napln$ní kvóty a jejího smyslu je klí%ové p(edev#ím aktivn$ vyhledávat mo!né kandidátky 
a motivovat !eny ke vstupu do politick&ch stran a k jejich aktivnímu p"sobení v nich na v#ech 

Jaké jsou nej#ast$j"í m)ty o kvótách a pro# jsou to jen m)ty?

„Kvóty diskriminují mu!e.“

-  není to pravda, kvóty naopak odstra'ují diskriminaci tím, !e stanoví spravedlivé zas-
toupení pro ob$ pohlaví

„Kvóty nejsou pot(eba, proto!e !eny a mu!i mají stejná práva.“

- formáln$ jsou sice ob$ma pohlavím zaru%ena stejná práva, nerovnosti v#ak stále 
p(etrvávají (mu!" je v %eské politice zhruba 80 %)

„Kvóty budou !eny do politiky násiln$ tla%it.“

-  !eny mají o politiku zájem, jsou %lenkami politick&ch stran a na ni!#ích úrovních, kde 
nemusejí %elit tolika bariérám, se jí aktivn$ ú%astní

„Na základ$ kvót se do politiky dostanou neschopní lidé.“

- pou!ívání kvóty rozhodn$ neru#í dal#í kritéria v&b$ru kandidujících; jen do skupiny, z ní! 
se kompetentní osoby vybírají, cílen$ zahrnuje i !eny

„Kvóty omezují svobodnou volbu voli%" a voli%ek.“

-  zcela svobodnou volbu nemají voli%i a voli%ky nikdy, v!dy si mohou vybírat pouze ze 
seznamu p(edlo!eného politick&mi stranami
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úrovních. D"le!ité je tedy !eny cílen$ oslovovat a nabírat do stran, sou%asn$ se také otev(en$ p(ihlásit 
k politice genderové rovnosti a také ji aktivn$ uplat'ovat.Velmi dob(e se osv$d%ují databáze !en – 
a. ji! mo!n&ch nov&ch %lenek, kandidátek do voleb (tedy !en, které mají o politickou funkci zájem) 
%i expertek, které mohou posílit odborné zázemí stran. Nelze opomíjet ani takové aspekty, jako je 
pou!ívání genderov$ korektního jazyka, kter&m strana dává najevo, !e se !enami po%ítá jako  
s rovnocenn&mi kandidátkami.

Podpo(it kandidátky i ji! zvolené politi%ky lze také pomocí dal#ích m$kk&ch opat(ení v podob$ 
speciálního vzd$lávání zam$(eného zejména na komunika%ní a argumenta%ní dovednosti, ale také 
posilováním sebev$domí. Velmi dob(e se osv$d%uje i mentoring, kdy zku#en$j#í politi%ky p(edávají 
zku#enosti mlad#ím politick&m talent"m, a u!ite%ná je podpora p(i vytvá(ení !ensk&ch sítí. S tím 
souvisí i aktivní podpora !enské frakce uvnit( strany, +nancované ze stranické pokladny, %i alespo' 
podpora úzce spolupracující !enské organizace, která m"!e napomáhat ve vzd$lávání, motivaci  
a podpo(e !en ve stran$. Jak bylo (e%eno ji! na za%átku této publikace – existence !enské frakce je 
jedním z klí%ov&ch faktor" zastoupení !en v politick&ch stranách na v#ech úrovních rozhodování.

Vedle vzd$lávání !en ve speci+ck&ch dovednostech je pot(eba po(ádat i osv$tové programy 
 v oblasti genderové rovnosti, a to pro stávající i nové %leny a %lenky strany, proto!e bez #iroké 
podpory %lenské základny nelze politiku rovn&ch p(íle!itostí efektivn$ uplat'ovat. Podstatné je také 
vypracování celkové strategie prosazování genderové rovnosti ve stran$ – jednotlivá opat(ení by 
m$la b&t provázána, aby mohla sv"j ú%el skute%n$ ú%inn$ plnit. Vhodné je proto mít pro genderovou 
problematiku expertní zázemí p(ímo uvnit( strany v podob$ odborné sekce %i komise. Zku#enost 
z (ady zemí ukazuje, !e klí%ov& v&znam má v tomto ohledu i mezinárodní spolupráce a inspirace 
p(íklady dobré praxe ze zahrani%í.

Dal#í velmi d"le!itá opat(ení by m$la zvolen&m politi%kám (a %ím dál tím více i politik"m) pomoci 
sladit vykonávání politické funkce soub$!n$ s rodinn)m !ivotem. Typick&m p(íkladem je 
p(izp"sobení %as" (a délky) jednání %i sch"zí %i zaji#t$ní hlídání d$tí (p(íp. pé%e o jiné závislé osoby) 
v jejich pr"b$hu. 

V neposlední (ad$ nelze zapomínat ani na p$stování stranické kultury, a to zejména zaji#t$ním 
transparentnosti a férovosti nomina#ních proces%. N$které strany nap(íklad pou!ívají 
standardizované dotazníky pro kandidáty a kandidátky, v nich! se ptají na kompetence, dosavadní 
politickou práci, její v&sledky a obecn$ na aktivitu ve stran$. Takto rovn$ nastavená pravidla (obzvlá#. 
pokud jsou dotazníky v první fázi vyhodnocovány bez ohledu na pohlaví kandidujících) mohou 
pomoci efektivn$ p(ekonávat p(e!ívající stereotypy.
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