
Pojem zastoupení je srdcem moderní demokracie, coÏ zna-
mená, Ïe obecné zájmy lidí jsou vyjadfiovány prostfiednictvím
demokraticky volen˘ch zastupitelÛ. 

Právo volit a kandidovat ve v‰ech volbách bylo základním
poÏadavkem hnutí za práva Ïen po celé 19. století a v první
polovinû 20. století. Na pfielomu 19. a 20. století mûly v Evropû
Ïeny volební právo pouze v nûkolika málo zemích (napfi. Finsko).
Po první svûtové válce bylo toto právo roz‰ífieno i do fiady dal-
‰ích evropsk˘ch zemí (âeskoslovensko, Dánsko, Polsko, Nûmec-
ko, ·védsko, Estonsko, Nizozemí ad.); dal‰í v‰ak musely ãekat
aÏ na konec druhé svûtové války (Itálie, Slovinsko, Rumunsko,
Belgie, ¤ecko) a dokonce aÏ do 70. a 80. let 20. století (Kypr,
Portugalsko, ·v˘carsko). 

I pfies oficiální existenci rovn˘ch politick˘ch práv Ïen a muÏÛ
zÛstávají politická ãinnost a vefiejné rozhodování doménou pfie-
váÏnû muÏskou. MuÏi urãují  politické priority a politická kultura
zÛstává pfieváÏnû orientovaná na muÏe. ¤ada pfiekáÏek ztûÏuje
Ïenám vstup do politického a vefiejného rozhodování:

skuteãnost, Ïe místo vût‰iny Ïen ve spoleãnosti nepodnûcuje
k úãasti na politickém a vefiejném Ïivotû (modely a hodnoty
pfiedávané rÛzn˘mi souãástmi spoleãnosti, jako rodina, ‰kola,
média);
kulturní a ideologické faktory (znázorÀování Ïensk˘ch a muÏ-
sk˘ch rolí, které vede k ideologiím zatíÏen˘m nerovností pohla-
ví a podmiÀuje oãekávání spoleãnosti  vÛãi kaÏdému jednot-
livci, jakoÏ i oãekávání kaÏdé osoby ve vztahu k sobû samé);
faktory spojené s organizací spoleãenského Ïivota (spoleãen-
ská dûlba práce ponechávající jen mal˘ prostor úãasti Ïen,
organizace pracovního trhu, nedostateãná podpora rodin ãi
jejich neschopnost pfiizpÛsobit se poÏadavkÛm na úãast).

Pfiístup Ïen do zastupitelsk˘ch orgánÛ závisí i na faktorech spo-
jen˘ch s pojímáním a organizací samotného politického Ïivota.
Jeho rytmus, rituály i v˘bûrové procesy a kritéria v˘bûru uvnitfi
politick˘ch stran mohou b˘t vÛãi Ïenám nepfiíznivé. Existuje
pevn˘ vztah mezi volebními systémy a poãtem Ïen v národních
parlamentech.

VV‰‰eeoobbeeccnnáá  ddeekkllaarraaccee  lliiddsskk˘̆cchh  pprráávv je základním textem jak
Organizace spojen˘ch národÛ, tak hlavních úmluv o lidsk˘ch prá-
vech ratifikovan˘ch ve druhé polovinû 20. století. I kdyÏ nepojí-
má úãast v politice z hlediska pohlaví, potvrzuje ve své pream-
buli rovná práva muÏÛ a Ïen jako základní lidská  práva a snaÏí
se zajistit jejich skuteãné uznání a dodrÏování národy a vládami
ãlensk˘ch  státÛ. âlánek 21 Deklarace stanoví, Ïe kaÏd˘ má
právo úãastnit se vládnutí ve své zemi, pfiímo nebo prostfiednic-
tvím svobodnû volen˘ch zastupitelÛ. Navíc podle ãlánku 7 jsou
si v‰ichni lidé rovni pfied zákonem a mají nárok na stejnou
ochranu ze zákona a proti jakékoliv diskriminaci, jeÏ je poru‰e-
ním deklarace. Zásady lidsk˘ch práv jsou rovnûÏ obsaÏeny
v MMeezziinnáárrooddnníímm  ppaakkttuu  oobbããaannsskk˘̆cchh  aa ppoolliittiicckk˘̆cchh  pprráávv (ICCPR),
jeÏ vstoupil v platnost v roce 1976. ICCPR také  pfiiznává muÏÛm
a Ïenám rovné právo a rovnou pfiíleÏitost volit a b˘t voleni (ãlá-
nek 25, odstavec b). Stejnû tak Dodatkov˘ protokol k Úmluvû
o ochranû lidsk˘ch práv a základních svobod Rady Evropy for-
muloval nová práva, kromû jiného právo na svobodné volby
s tajn˘m hlasováním (ãl. ã.3), které pÛvodnû v Úmluvû obsaÏe-
no nebylo.

Valné shromáÏdûní OSN vyhlásilo období 1975-1985 dekádou
práv Ïen. V roce 1979  byla k podpisu otevfiena ÚÚmmlluuvvaa  OOSSNN
oo ooddssttrraannûûnníí  vv‰‰eecchh  ffoorreemm  ddiisskkrriimmiinnaaccee  ÏÏeenn (CEDAW). Ta poprvé
zakotvila úlohu a odpovûdnost vlád vyuÏít v‰echna vhodná
opatfiení k zaji‰tûní rovné úãasti Ïen na politickém a vefiejném
rozhodování. Îádná evropská zemû nevyslovila v˘hrady k ãlán-
ku 7 o rovném zastoupení v politickém rozhodování ãi k ãlánku
8 o rovné pfiíleÏitosti muÏÛ a Ïen zastupovat své vlády na mezi-
národní úrovni a úãastnit se práce mezinárodních organizací.
Zemû, jeÏ Úmluvu ratifikovaly nebo k ní pfiistoupily, jsou právnû
vázané zavádût její ustanovení do praxe. 12.9. 1999 byl pfiijat
OOppããnníí  pprroottookkooll k Úmluvû CEDAW, kter˘m byla postavena na stej-
nou úroveÀ jako ostatní mezinárodní instrumenty pojednávající
o lidsk˘ch právech. âR Úmluvu i Opãní protokol k Úmluvû pode-
psala i ratifikovala.

PPeekkiinnggsskkáá  aakkããnníí  ppllaattffoorrmmaa (1995) obsahuje zvlá‰tní kapitolu
t˘kající se Ïen podílejících se na moci a rozhodování; 181 ãlen-
sk˘ch státÛ OSN, které tuto platformu podepsaly, se zavázalo
pfiijmout opatfiení zaji‰Èující rovn˘ pfiístup Ïen ke strukturám
moci a rozhodování a plnou úãast v nich. 

úúããaasstt  ÏÏeenn
aa  mmuuÏÏÛÛ

nnaa  vveefifieejjnnéémm
aa  ppoolliittiicckkéémm
rroozzhhooddoovváánníí
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Hlas
Ïenám
v politice!

SSoouuããaassnnoosstt
Od poãátku dekády OSN pro Ïeny uplynulo více neÏ ãtvrt stole-
tí. Do‰lo k obrovsk˘m zmûnám a k pokroku v zaji‰tûní základ-
ních lidsk˘ch práv Ïen. Îeny jsou vzdûlanûj‰í a mají vût‰í pfiíle-
Ïitosti úãasti na pracovním trhu. Nûkteré zemû pfiijaly opatfiení
napomáhající Ïenám a muÏÛm sladit rodinn˘ a pracovní Ïivot.
Vzhledem ke zmûnám v postavení Ïen je tedy stále obtíÏnûj‰í
ospravedlnit nízkou úãast Ïen na politickém a vefiejném rozho-
dování.

ZároveÀ je demokratická tradice zaloÏená na rozdûlení státní
moci na moc legislativní, v˘konnou a nezávislou soudní pova-
Ïována za pfiíli‰ omezující. Demokratick˘ stát, definovan˘ pouze
jako nejvy‰‰í moc lidu pfii pravidelném konání svobodn˘ch, spra-
vedliv˘ch a tajn˘ch voleb podle zákona a pfii dodrÏování lid-
sk˘ch práv, není dnes nutnû povaÏován za záruku skuteãné
demokracie. Existuje poptávka po prÛhlednosti vládních roz-
hodnutí, právu na vefiejn˘ pfiístup k informacím, dÛraz je kladen
na fiádnou správu vûcí vefiejn˘ch a na podporu nezávisl˘ch
ombudsmanÛ, coÏ ãiní vlády odpovûdnûj‰í za svá rozhodnutí
a ãiny. Poptávka zahrnuje rovnûÏ oãekávání, Ïe moc bude sdíle-
na rovn˘m zpÛsobem Ïenami a muÏi. Obecnû se uznává, Ïe Ïeny
potfiebují dosáhnout kritického podílu alespoÀ jedné tfietiny kfie-
sel v zákonodárném orgánu, aby mohly mít skuteãn˘ vliv na roz-
hodování tohoto orgánu.

Závazky vlád k tûmto dimenzím byly zvefiejnûny na fiadû
konferencí - na 2. vrcholné schÛzce hlav státÛ a vlád Rady Evro-
py v roce 1997 ve ·trasburku, na 4. evropské ministerské kon-
ferenci o rovnosti Ïen a muÏÛ konané v roce 1997 v Istanbulu
a na Evropské ministerské konferenci o lidsk˘ch právech kona-
né roku 2000 v ¤ímû.

MuÏi v˘raznû pfievaÏují v národních delegacích do mezinárodních
organizací. Rozhodnutí pfiijímaná na evropské a mezinárodní úrov-
ni mají velk˘ dopad a bezprostfiednû ovlivÀují Ïeny a muÏe. Je
proto dÛleÏité, aby delegace mûly vyváÏené zastoupení Ïen
a muÏÛ.

âlánek 8 Úmluvy OSN o odstranûní v‰ech forem diskriminace
Ïen (CEDAW, 1979) stanoví, Ïe „úãastnické státy pfiijímají ve‰ke-
rá náleÏitá opatfiení, aby bez jakékoliv diskriminace zajistily
Ïenám stejnû jako muÏÛm pfiíleÏitost zastupovat stát na mezi-
národní úrovni a úãastnit se práce mezinárodních organizací.“
ââlláánneekk  44  ÚÚmmlluuvvyy  CCEEDDAAWW  ttaakkéé  ppfifiiippoouu‰‰ttíí  zzvvlláá‰‰ttnníí  ddooããaassnnáá  ooppaatt--
fifieenníí  vvlláádd  ss ccíílleemm  uurryycchhlliitt  ddoossaaÏÏeenníí  rroovvnnoossttii  ÏÏeenn  aa mmuuÏÏÛÛ..

VVoolleebbnníí  ssyyssttéémmyy
1) vvûûtt‰‰iinnoovvéé  ssyyssttéémmyy (Francie, Velká Británie): volby se ve
Velké Británii konají ve volebních obvodech a vítûzem je kan-
didát, kter˘ dostane nejvíce hlasÛ, ne v‰ak  nutnû jejich abso-
lutní vût‰inu. Francouzsk˘ systém je dvoukolov .̆ Kola hlaso-
vání se konají s odstupem dvou t˘dnÛ. První kolo probíhá
systémem „první bere v‰e“. KdyÏ v‰ak Ïádn˘ kandidát nezís-
ká v prvním kole absolutní vût‰inu hlasÛ, probûhne druhé
kolo hlasování mezi dvûma kandidáty, ktefií v prvním kole
získali nejvíce hlasÛ a vítûz tohoto kola je prohlá‰en za zvo-
leného.
2) ssmmíí‰‰eennéé  ssyyssttéémmyy  ppoommûûrrnnééhhoo  aa vvûûtt‰‰iinnoovvééhhoo  zzaassttoouuppeenníí
(Nûmecko, Rakousko): „paralelní systémy“ pouÏívající sou-
ãasnû jak proporcionální kandidátní listiny, tak vût‰inové
volby ve volebních obvodech. âasto se pfii tûchto systémech
ãást ãlenÛ parlamentu volí systémem pomûrného zastoupení
a dal‰í ãást nûkter˘m z typÛ  vût‰inové metody.
3) ssyyssttéémmyy  ppoommûûrrnnééhhoo  zzaassttoouuppeenníí:: cílem je pfiedev‰ím sníÏit
rozdíl mezi podílem politické strany na celostátním v˘sledku
hlasování a jejím podílem na poãtu míst v parlamentu.  Poli-
tické strany pfiedkládají voliãÛm seznamy kandidátÛ na celo-
státní nebo regionální úrovni a v kaÏdém okrese, kde mají b˘t
její ãlenové voleni. V nûkter˘ch pfiípadech mohou voliãi ozna-
ãit na listinû pfiedloÏené politickou stranou své vlastní kandi-
dáty/ky– dát preferenãní hlas („otevfiené kandidátky“). Obvy-
kle v‰ak voliãi mohou dát hlas jen politické stranû a nemohou
ovlivnit, ktefií kandidáti budou zvoleni („uzavfiené kandidát-
ky“).

Tam, kde existuje ssyyssttéémm  ppoommûûrrnnééhhoo  zzaassttoouuppeenníí, je pro Ïeny
snadnûj‰í získat vût‰í zastoupení v politick˘ch orgánech. Bûhem
posledních tfií desetiletí do‰lo k v˘znamnému zv˘‰ení zastoupe-
ní Ïen v zemích se systémem pomûrného zastoupení, zatímco
v pluralitních vût‰inov˘ch systémech jen k mírnému pokroku. 

Geografické okrsky, ve kter˘ch se volby konají, mohou ovliv-
nit, zda pomûrné zastoupení ãi jednomandátov˘ systém pove-
dou k rovnûj‰ímu zastoupení muÏÛ a Ïen. Pokud je pomûrn˘
volební systém „místní“, tj. pouÏívan˘ pro omezenou zemûpis-
nou oblast, mÛÏe b˘t stejnû nev˘hodn˘ pro Ïeny jako jedno-
mandátov˘ systém. To se stalo ve Francii v parlamentních vol-
bách v roce 1986, kdy byl pomûrn˘ systém pouÏit na úrovni kaÏ-
dého departementu. I kdyÏ Ïen kandidátek bylo více (24,7% ve
srovnání s 11,9% v roce 1981, kdy byl pouÏit jednomandátov˘
systém), pomûr skuteãnû zvolen˘ch Ïen zÛstal velice nízk˘ (5,9%
ve srovnání s 5,3% v roce 1981). ZaloÏení systému na departe-
mentech bylo v˘raznou v˘hodou pro kandidáty s pevnou místní
podporou, tj. pro ty, jeÏ funkci pfiedtím zastávali nebo zastávají
více neÏ jednu funkci (napfiíklad kombinace funkce ãlena parla-
mentu a starosty nebo ãlena parlamentu a regionálního radní-
ho). Za takov˘ch okolností je pro vedoucí pfiedstavitele stran
obtíÏnûj‰í  prosadit Ïeny-outsidery na volitelná místa, neÏ kdyÏ
je pomûrn˘ systém uplatÀován na celostátní úrovni (jako v pfií-
padû evropsk˘ch voleb). 

LLeeggiissllaattiivvnníí  aa aaddmmiinniissttrraattiivvnníí  ooppaattfifieenníí
Politické strany hrají v úãasti Ïen dÛleÏitou úlohu, protoÏe nomi-
nují kandidáty na volené funkce. Politické strany a jejich ãleno-
vé mohou ovlivnit rovnomûrnou úãast Ïen a muÏÛ v politickém
rozhodování nûkolika zpÛsoby:

FFoorrmmáállnníí  nneebboo  nneeffoorrmmáállnníí  kkvvóóttyy
Jedna z prvních stran, která formálnû zavedla kvóty, nnoorrsskkáá  SSttrraa--
nnaa  pprrááccee, rozhodla v roce 1983, Ïe „obû pohlaví musí mít pfii
v‰ech volbách a nominacích alespoÀ 40% zastoupení“, coÏ v‰ak
nic nefiíkalo o tom, jak kandidátní listiny sestavit. Rok poté pfii-
‰la ‰‰vvééddsskkáá  lliibbeerráállnníí  ssttrraannaa s jin˘m systémem kvót, tzv. „zipem“
nebo „sendviãem“, kdy se na listinû kandidáti stfiídají, kaÏd˘
druh˘ je Ïena. Tento systém pfievzaly i ostatní ‰védské strany. 

Ve jmenovan˘ch orgánech - v poradních radách, vedení vefiej-
n˘ch orgánÛ, komisích a v˘borech - jsou ãasto Ïeny nedostateã-
nû zastoupeny a mají omezené prostfiedky jak skuteãnû ovliv-
Àovat rozhodování. Nûkteré zemû pfiijaly pouÏívání kvót, aby
v takov˘ch orgánech dosáhly vyváÏeného zastoupení Ïen
a muÏÛ. Napfiíklad ve Spojeném království se vláda snaÏí zv˘‰it
zastoupení Ïen v radách  vefiejn˘ch orgánÛ: z 30 000 pozic, do
kter˘ch jmenuje vláda, jich v souãasné dobû 34% zastávají Ïeny
a oãekává se, Ïe ke konci roku 2005 budou Ïeny zastávat 45-
50% míst. Nûkteré vlády se rovnûÏ aktivnû snaÏí zvy‰ovat poãet
Ïen ve vefiejn˘ch jmenovan˘ch funkcích na celostátní úrovni
pouÏíváním systému kvót (viz publikace Public Bodies 2001 ze
14. 2. 2002). 

VyváÏenou úãast Ïen a muÏÛ na politickém a vefiejném rozhodo-
vání je moÏno definovat jako nejménû 40% zastoupení kaÏdého
pohlaví v jakémkoliv rozhodovacím orgánu politického a vefiejné-
ho Ïivota. To je i v souladu s rezolucí Evropského parlamentu.
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DDaattaabbaannkkaa  ÏÏeenn
âasto pouÏívan˘m argumentem je, Ïe „Ïeny se nechtûjí úãast-
nit politického a vefiejného rozhodování“. V˘znamn˘m instru-
mentem, jak fie‰it tento problém, mÛÏe b˘t databanka, která
by poskytovala politick˘m stranám a dal‰ím institucím základ-
nu k nalezení Ïen, jeÏ si pfiejí zapojit se do rozhodování v poli-
tice a vefiejném Ïivotû. 
Kvinnebasen byla zfiízena v roce 1999 a provozuje ji Likestil-
lingssenteret (Norské stfiedisko pro rovnost pohlaví). Cílem
tohoto v˘bûrového seznamu Ïen je zviditelnit schopnosti Ïen.
Mezi hlavní cíle Kvinnebasen patfií:

nábor Ïen pro fiídící funkce
nábor Ïen pro funkce v radách

Navíc mÛÏe b˘t databáze vyuÏita médii pro prohlá‰ení, rozho-
vory, atd. a organizacemi, institucemi a dal‰ími subjekty hle-
dajícími lektory ãi mluvãí. Kvinnebasen má za cíl zv˘‰it poãet
Ïen ve vrcholn˘ch funkcích jak v soukromém, tak ve vefiejném
sektoru. Kvinnebasen je souãástí ‰ir‰í databáze, která rovnûÏ
obsahuje  www.forskerbasen.no a
www.styrekandidater.snd.no (databáze Ïen pracujících ve
v˘zkumu a kandidátek na funkce v radách). V databázi je zare-
gistrováno kolem 3 350  ÏivotopisÛ Ïen, z nichÏ 76% má zku-
‰enosti s fiídícími funkcemi a 57% zku‰enosti z rad. Obecnû
Ïeny ze seznamu Kvinnebasen mají vy‰‰í vzdûlání a zku‰e-
nosti z celé fiady oblastí. Jsou rÛzného vûku, mají nejrÛznûj‰í
zku‰enosti a vzdûlání.

FFiinnaannccoovváánníí  ppoolliittiicckk˘̆cchh  ssttrraann
Financování politick˘ch stran z vefiejn˘ch prostfiedkÛ mÛÏe b˘t
také pobídkou politick˘m stranám k prosazování rovnosti
pohlaví. Finanãní prostfiedky  mohou b˘t pfiidûleny ze státního
rozpoãtu s v˘hradou, Ïe budou pouÏity pro zaji‰tûní rovnosti
pohlaví, nebo ze zvlá‰tního fondu pouze k tomuto úãelu. 
Pfiíkladem iniciativy  financování politick˘ch stran z vefiejn˘ch
prostfiedkÛ je Francie. Zákon z 6. ãervna 2000 o rovném pfií-
stupu Ïen a muÏÛ do volen˘ch funkcí a volebních listin zahr-
nuje ustanovení o finanãních pokutách stranám, které nepfied-
loÏí kandidátku s 50% zastoupením kandidátÛ obou pohlaví.
Pro volby do parlamentu, pfii kter˘ch zpÛsob hlasování (dvoj-
kolov˘ jednomandátov˘ systém) nemÛÏe zajistit paritu v kaÏ-
dém volebním obvodû, stanoví zákon sníÏení  vefiejn˘ch pro-
stfiedkÛ stranû, pokud rozdíl v poãtu kandidátÛ obou pohlaví
ãiní více neÏ 2% celkového poãtu kandidátÛ. Tedy strana, jeÏ
kandiduje 49% Ïen a 51% muÏÛ, není penalizována. SníÏení
nesmí b˘t vût‰í neÏ 50% ãástky z pÛvodního pfiídûlu takov˘ch
prostfiedkÛ. Z omezení financování penalizovan˘ch stran
nemohou tûÏit jiné strany, protoÏe jeho úãelem není odmûÀo-
vat strany dodrÏující zásadu parity, ale pokutovat ty, které tak
neãiní.

PPooddppÛÛrrnnáá  ooppaattfifieenníí
Evropská unie se zab˘vá vyváÏen˘m zastoupením v politickém
Ïivotû od pfiijetí 3. akãního programu o rovn˘ch pfiíleÏitostech
(1991-1995). Programy akcí EU zahrnují opatfiení na podporu
Ïensk˘ch nevládních organizací v této oblasti. Finanãní ãi jiná
podpora nevládních organizací a v˘zkumn˘ch ústavÛ hraje vel-
kou roli pfii zkoumání úãasti Ïen na rozhodování a jejich vlivu
na rozhodovací postupy a prostfiedí. V˘zkum mÛÏe poskytnout
základnu mûfiitelného pokroku a cílÛ, jeÏ mají b˘t stanoveny,
zároveÀ umoÏní mûfiit zviditelÀování a „neviditelnost“ Ïen.
Zvefiejnûní v˘sledkÛ v˘zkumu pomáhá nevládním organizacím
i politick˘m stranám pfii pfiípravû strategií k pfiekonání nerov-
nováhy Ïen a muÏÛ v rozhodování.
Souãasn˘ v˘zkum o vÛdcovsk˘ch stylech Ïensk˘ch a muÏsk˘ch
zákonodárcÛ ukazuje, Ïe mezi nimi existují viditelné rozdíly -
ve stylu vyjednávání, politick˘ch priorit a zpÛsobÛ práce
v rámci parlamentu. Jin˘ v˘zkum ukazuje, Ïe zákonodárné
orgány, které více oceÀují  muÏské normy a Ïivotní styly,  jsou
pro Ïeny obtíÏn˘m prostfiedím. 

DDoohhlleedd
Základem aktivit k postupnému posílení rovnosti je vyhodno-
cování a monitorování pokroku. Na základû tûchto znalostí
a vyhodnocení stanoví vlády nové cíle a zahájí nové progra-
my. V této souvislosti se jeví nutná potfieba nezávislého orgá-
nu odpovûdného za dodrÏování a monitorování vládní politi-
ky v oblasti vyváÏené úãasti Ïen a muÏÛ v politickém a vefiej-
ném Ïivotû. Pfiíkladem takového orgánu je Observatofi parity
ve Francii. Podobné instituce jsou ale skuteãnû efektivní jen
tehdy, jsou-li odpovídajícím zpÛsobem podporovány.
Aby bylo moÏno monitorovat pokrok, je tfieba mít k dispozici
srovnatelné údaje rozãlenûné podle pohlaví. Vlády tedy musí
zváÏit zavedení a pouÏívání ukazatelÛ k monitorování
a vyhodnocování pokroku v oblasti vyváÏené úãasti Ïen
a muÏÛ na rozhodování, jak v politickém, tak ve vefiejném
Ïivotû. 
Jako pfiíklad mÛÏe poslouÏit zpÛsob posouzení pomûru úspû‰-
nosti pouÏívan˘ v dokumentech Rady Evropy, kter˘ umoÏÀuje
porovnat podíl Ïensk˘ch a muÏsk˘ch zvolen˘ch zastupitelÛ
a podíl Ïensk˘ch a muÏsk˘ch kandidátÛ. Pomûr úspû‰nosti
vyjadfiuje vztah mezi procentem zvolen˘ch zastupitelÛ a pro-
centem kandidátÛ.

procento zvolen˘ch Ïen/muÏÛ
pomûr úspû‰nosti Ïen/muÏÛ= x 100

procento kandidátek/Û

ÚÚssttaavvnníí  aa lleeggiissllaattiivvnníí  zzmmûûnnyy  kk pprroossaazzoovváánníí  úúããaassttii
ÏÏeenn  vv ppoolliittiiccee

BBeellggiiee
Od února 2002 belgická ústava v˘slovnû stanovuje zásadu rov-
nosti Ïen a muÏÛ, a legitimizuje politiku pozitivních akcí. âlánek
10 ústavy uvádí, Ïe „rovnost Ïen a muÏÛ je zaruãena“, zatímco
ãlánek 11b stanovuje, Ïe „zákony, nafiízení ãi pfiedpisy, na nûÏ
odkazuje ãlánek 134, zaruãují Ïenám a muÏÛm rovné poÏívání
jejich práv a svobod”, a zejména stanovuje jejich rovn˘ pfiístup
do volen˘ch a vefiejn˘ch funkcí. Dodateãné ustanovení rovnûÏ
uvádí, Ïe vlády sloÏené pouze ze zastupitelÛ jednoho pohlaví
jsou neústavní na v‰ech úrovních rozhodování.
Ústavní zmûna vedla k pfiijetí nûkolika zákonÛ, jeÏ podporují
ustanovení zákona z 24. kvûtna 1994 k uplatÀování rovnováhy
muÏÛ a Ïen na volebních kandidátkách. Podle tohoto zákona
nesmí poãet kandidátÛ téhoÏ pohlaví b˘t vy‰‰í neÏ dvû tfietiny
celkového poãtu volen˘ch míst.
Nové zákony (pfiijaté 17. 6. a 18. 7. 2002) stanovují paritu pohla-
ví na kandidátkách do evropsk˘ch, federálních a místních voleb,
pfiiãemÏ na prvních dvou místech seznamu musí b˘t uvedeni
kandidáti rÛzného pohlaví. Stfiídání Ïensk˘ch a muÏsk˘ch kandi-
dátÛ je dÛleÏité v pomûrném volebním systému, protoÏe místo
na kandidátce hraje podstatnou úlohu ve volbû kandidátÛ.

FFrraanncciiee
Ústavní zákon z 8. ãervence 1999 zavádí zásadu rovného pfiístu-
pu Ïen a muÏÛ do volen˘ch úfiadÛ a funkcí. âlánek 3 ústavy uzá-
koÀuje odpovûdnost prosazování rovného pfiístupu, zatímco ãlá-
nek 4 stanoví, Ïe „politické strany musí usilovat o prosazování
této zásady.“
Reforma byla zaãlenûna do zákona z 6. ãervna 2000, podle kte-
rého ve volbách nesmí b˘t na kandidátních listinách rozdíl
v poãtu muÏsk˘ch a Ïensk˘ch kandidátÛ vût‰í neÏ jedna. V jed-
nomandátov˘ch volbách (evropsk˘ch volbách a volbách urãitého
poãtu senátorÛ) musí b˘t Ïeny a muÏi uvádûni stfiídavû v celém
seznamu, zatímco ve dvoukolov˘ch volbách (obecní a regionál-
ní volby a volby do korsického shromáÏdûní) musí kaÏdá skupi-
na ‰esti kandidátÛ v pofiadí na kandidátce zahrnovat stejn˘
poãet Ïen a muÏÛ. V parlamentních volbách (jednomandátové,
vût‰inové dvoukolové) jsou zavedeny penûÏité pokuty pro stra-
ny, mezi jejichÏ kandidáty je ménû neÏ 50% Ïen. Pokud rozdíl
v poãtu kandidátÛ kaÏdého pohlaví jmenovan˘ch stranou pfiesa-
huje 2%, je strana pokutována. Státní pfiíspûvek podle poãtu
hlasÛ získan˘ch v prvním kole parlamentních voleb (asi 11 cen-
timÛ za hlas) je sníÏen o takové procento, jeÏ se rovná polovi-
nû rozdílu mezi poãtem Ïensk˘ch a muÏsk˘ch kandidátÛ vyjá-
dfien˘ch jako procento z celkového poãtu kandidátÛ.
Obecní volby 11. a 18. 3. 2001, jeÏ byly první zkou‰kou zákona
v praxi, ukázaly, Ïe se jedná o úãinn˘ prostfiedek prosazování
rovnosti. Více neÏ 38 000 Ïen bylo zvoleno do mûstsk˘ch rad
mûst s více neÏ 3 500 obyvateli (právû jich se zákon t˘ká), coÏ
ãiní 47,5% zvolen˘ch zastupitelÛ. To byl v˘znamn˘ krok vpfied,
protoÏe je to témûfi dvojnásobek poãtu z roku 1995 (27,5%). Na
druhé stranû v˘sledky parlamentních voleb z ãervna 2002
podobné v˘sledky nepfiinesly. Bylo zvoleno pouze 71 Ïen
(12,3%) do 577 tfiíãlenného parlamentu. Byl to mal˘ nárÛst opro-
ti roku 1997 (10,9%). Îeny tvofiily 38% kandidátÛ (22% v roce
1997) a pouze ãtvrtina z nich byla zvolena.

IIttáálliiee
V roce 1993 byly pfiijaty dva volební zákony. V zákonû ã. 81 z 25.
bfiezna 1993 uvádûjí odstavec 2 ãlánku 5 a odstavec 1 ãlánku 7,
Ïe kandidátka nemÛÏe obsahovat více neÏ dvû tfietiny osob
téhoÏ pohlaví. Zákon ã. 27 ze 4. srpna 1993 stanovuje nové
pfiedpisy pro volby do poslanecké snûmovny. Ty se budou nadá-
le fiídit smí‰en˘m systémem: 75%  kandidátÛ bude voleno na
základû nejvy‰‰ího poãtu obdrÏen˘ch hlasÛ a 25% kfiesel bude
pfiidûlováno podle kandidátek. Pro druhou kategorii stanoví
odstavec 2 ãlánku 4, Ïe muÏ‰tí a Ïen‰tí kandidáti musí b˘t na
seznamu uvádûni stfiídavû, coÏ v praxi znamená, Ïe na seznamu
bude 50% kandidátÛ obou pohlaví. Oba zákony italsk˘ ústavní
soud zru‰il s odÛvodnûním, Ïe základní lidské právo, jímÏ je
právo kandidovat ve volbách, nemÛÏe b˘t podmínûno pohlavím.
V souãasnosti se v‰ak situace i nadále vyvíjí.

MMaakkeeddoonniiee
V kvûtnu 2002 byl pfiijat zákon o volbách  ãlenÛ  parlamentu,
jehoÏ ãlánek 37 stanoví, Ïe kaÏdá kandidátka musí obsahovat
alespoÀ 30% pfiíslu‰níkÛ kaÏdého pohlaví. Ve volbách v záfií
2002 bylo zvoleno 17,5% Ïen oproti 7,5% v roce 1998.

SSppoojjeennéé  kkrráálloovvssttvvíí
V únoru 2002 zavedla vláda Spojeného království zákony umoÏ-
Àující politick˘m stranám pfiijímat pozitivní opatfiení k omezení
nerovnosti poãtu muÏÛ a Ïen zvolen˘ch v místních, celostátních
a evropsk˘ch volbách. Zákon umoÏÀuje politick˘m stranám pou-
Ïívat pozitivní akce.
Zákon obsahuje klauzuli zaji‰Èující, Ïe platnost ustanovení vypr-
‰í ke konci roku 2015. Do té doby probûhnou nejménû troje
volby do kaÏdého orgánu, kterého se zákon t˘ká (Dolní snû-
movna, Národní shromáÏdûní pro Wales, Severoirské shromáÏ-
dûní, Evropsk˘ parlament a volby do místních zastupitelstev).
Klauzule rovnûÏ umoÏÀuje roz‰ífiení ustanovení zákona násled-
n˘m zákonem, pokud jej bude v roce 2015 tfieba.

VVyyvvááÏÏeennéé  zzaassttoouuppeenníí  ÏÏeenn  aa mmuuÏÏÛÛ  vvee  vveefifieejjnn˘̆cchh  vv˘̆bboorreecchh
DDáánnsskkoo
V Dánsku byl pfiijat v roce 1985 zákon o v˘borech a v roce 1990
zákon o radách. V obou zákonech se uvádí, Ïe je tfieba usilovat
o jejich vyváÏené sloÏení podle pohlaví. Úfiady, organizace
a orgány, jichÏ se zákony t˘kají, musí navrhovat stejn˘ poãet
muÏÛ a Ïen pfii jmenování ãlenÛ v˘borÛ. Pfiíslu‰n˘ ministr potom
provede v˘bûr. Zákon o rovnosti pohlaví pfiijat˘ v roce 2000 sta-
noví, Ïe v‰echny vefiejné v˘bory a rady jmenované ministry za
úãelem pfiípravy jakéhokoliv zákona ãi pfiedpisu, ãi k provádûní
politiky, musí mít stejné zastoupení Ïen a muÏÛ. V‰echny vefiej-
né orgány ãi organizace nominující ãlena do v˘boru nebo rady
musí nominovat jednu Ïenu a jednoho muÏe. V pfiípadech, kdy
je jmenováno více osob neÏ jedna, musí b˘t jmenován stejn˘
poãet Ïen a muÏÛ.

FFiinnsskkoo
Zákon o rovnosti Ïen a muÏÛ ve Finsku (8. 8. 1986/609), ãást 4 zní:
„Úfiady musí prosazovat rovnost Ïen a muÏÛ úãelnû a systema-
ticky, zejména zmûnou okolností, jeÏ brání dosaÏení rovnosti.
Minimální podíl Ïen i muÏÛ ve vládních v˘borech, radách a dal-
‰ích pfiíslu‰n˘ch orgánech, jakoÏ i v obecních orgánech, s v˘jim-
kou mûstsk˘ch rad, musí b˘t ãtyfiicetiprocentní, pokud zvlá‰tní
dÛvody nevyÏadují jinak.
Má-li agentura, instituce ãi mûstská spoleãnost ãi spoleãnost
s vût‰inovou úãastí státu správní radu, fiídící radu ãi jak˘koliv
jin˘ v˘konn˘ ãi správní orgán sloÏen˘ z volen˘ch ãi jmenovan˘ch
zástupcÛ, musí mít tento orgán stejn˘ podíl Ïen i muÏÛ, pokud
zvlá‰tní dÛvody nevyÏadují jinak.“

NNoorrsskkoo
âlánek 21 norského zákona o rovnosti pohlaví zní: „KaÏdé
pohlaví musí b˘t zastoupeno nejménû 40% ãlenÛ, pokud vefiej-
n˘ orgán jmenuje ãi volí v˘bory, fiídící rady, rady, atd. se ãtyfimi
ãi více ãleny.  Obû pohlaví musí b˘t zastoupena ve v˘borech,
atd. se 2 ãi 3 ãleny. Tato ustanovení se t˘kají rovnûÏ náhradní-
kÛ. V˘jimky jsou moÏné, pokud konkrétní okolnosti zfietelnû
ukazují, Ïe by splnûní podmínek nebylo rozumné. V˘bory a dal‰í
orgány, sestávající podle statutárního práva pouze ze ãlenÛ
pfiímo volen˘ch orgánÛ,  nemusí podmínky tohoto ãlánku splÀo-
vat. Na v˘bory volené místními, mûstsk˘mi ãi okresními demo-
kraticky zvolen˘mi orgány, se vztahují ustanovení zákona
o místních a okresních orgánech.“

PPaarrllaammeennttnníí  vv˘̆bboorryy  ããii  ddeelleeggaaccee  pprroo  pprráávvaa  aa rroovvnnéé  
ppfifiíílleeÏÏiittoossttii  ÏÏeenn

FFrraanncciiee
Ve Francii byly ustaveny parlamentní delegace pro práva a rovné
pfiíleÏitosti Ïen v zamûstnání. Delegace Národního shromáÏdûní
byla ustavena zákonem z 12. ãervna 1999 a senátní delegace
zákonem z 15. ãervence 1999. KaÏdá z tûchto delegací je sloÏe-
na z 36 ãlenÛ. Na konci roku 2002 bylo v delegaci Národního
shromáÏdûní 25 Ïen a 11 muÏÛ. Její ãlenové jsou jmenováni zpÛ-
sobem zaji‰Èujícím pomûrné zastoupení parlamentních skupin
a vyváÏené zastoupení muÏÛ a Ïen a stávajících v˘borÛ. Návrhy
vládních a parlamentních zákonÛ mohou této delegaci postoupit
kanceláfi ShromáÏdûní,  stál˘ v˘bor  nebo  zvlá‰tní v˘bor, a ta
pak vypracuje zprávu s doporuãeními. Jedním z jejích prvních
úkolÛ bylo vyjádfiit se k návrhu zákona umoÏÀujícího rovn˘ pfií-
stup muÏÛ a Ïen do volen˘ch úfiadÛ a funkcí.

SSppoojjeennéé  kkrráálloovvssttvvíí
Regionální úroveÀ
Waleské shromáÏdûní má V˘bor pro rovné pfiíleÏitosti, kter˘ pro-
sazuje zásadu rovnosti pfiíleÏitostí Ïen a muÏÛ, a to i kaÏdoroã-
ním genderov˘m auditem ãlenstva v˘boru.
Skotsk˘ parlament má  V˘bor pro rovné pfiíleÏitosti. Jeho poslá-
ním je posuzovat záleÏitosti t˘kající se rovn˘ch pfiíleÏitostí
a dodrÏování rovn˘ch pfiíleÏitostí ve skotském parlamentu
a podávat o nich zprávy. 
Místní úroveÀ
Místní správa v Anglii pfiijímá „Standardy rovnosti“, obecnû pou-
Ïiteln˘ rámec, jeÏ má napomoci místní správû dostát sv˘m
povinnostem plynoucím ze zákona proti diskriminaci, jeÏ zaka-
zuje diskriminaci v poskytování sluÏeb a zamûstnání (Bristol,
únor 2002).
Svaz místních správ (LGA) pfiipravil Strategii rovnosti pohlaví
(www.lga.gov.uk). Tento dokument pfiipravuje a vytváfií politiku
LGA ohlednû rovnosti pohlaví, jeÏ má umoÏnit Ïenám a muÏÛm
rovnûj‰í úãast v sociální, kulturní, politické a hospodáfiské sféfie.
Bristolská místní správa má Exekutivu udrÏitelného rozvoje
a sociální spravedlnosti a pfiíslu‰nou komisi. Exekutiva je odpo-
vûdná za rozvojovou politiku pro Ïeny a otázky rovnosti v Radû
a zfiídila Îenské fórum jako stálou poradní skupinu pro v‰echny
postupy Rady.

�

Termín „„ppaarriittnníí  pprraahhyy““ pouÏívá napfi. ve sv˘ch dokumentech
Rada Evropy (napfi. Rec(2003)3) - je definován jako
„zákonná/statutární opatfiení zakotvující pravidlo parity stanove-
ním paritních prahÛ, t.j. nejménû 40% pro kaÏdé pohlaví
v poradních orgánech státu (rady, komise, pracovní skupiny,
atd.), ve volen˘ch shromáÏdûních a v pfiípadû potfieby v poro-
tách (a jin˘ch soudních orgánech), jakoÏ i ve strukturách politic-
k˘ch stran, odborÛ a rozhodovacích orgánÛ médií.“

Pokud je procento zvolen˘ch Ïen a kandidátek stejné (t.j.
30% zvolen˘ch Ïen, 30% kandidátek), pomûr úspû‰nosti je
100. Pomûr úspû‰nosti vy‰‰í neÏ 100 znamená, Ïe pomûr zvo-
len˘ch zastupitelÛ (ve srovnání s pomûrem kandidátÛ) je nad-
prÛmûrn ,̆ pomûr niÏ‰í neÏ 100 znamená naopak podprÛmûrn˘
poãet. 
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