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V ČESKÉ POLITICE JE MÁLO ŽEN A BEZ KVÓT
SE SITUACE NEZLEPŠÍ

K příležitosti 100. výročí zavedení volebního práva žen
v Československu proběhla 11. června 2019 v Poslanecké sněmovně
mezinárodní konference „Proč to tak trvá? aneb účast žen na politickém
rozhodování“. Konferenci organizoval Odbor rovnosti žen a mužů
Úřadu vlády ČR pod záštitou Jany Pastuchové, poslankyně a
předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní
menšiny. Řada politiků a političek se shodla, že podporují vyrovnané
zastoupení žen a mužů v politice. Bez podpůrných opatření, jako jsou
kvóty alespoň na dočasnou dobu, toho ale lze dosáhnout velmi
obtížně. Shodla se na tom odborná veřejnost, publikum a systém kvót
podpořily i některé političky. Konference byla věnována bojovnici za
ženská práva Františce Plamínkové (1875 – 1942), pedagožce a
senátorce, která se významně zasadila o volební právo žen v
Československu.

ZÁVĚREČNÝ REPORT 

z mezinárodní konference na téma vyrovnaného
zastoupení žen a mužů v politice  

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček zahajuje konferenci. 
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Jakým překážkám a výzvám ženy v politice čelí ?

Jaké jsou nástroje vedoucí ke změnám ? 

nedostatečná podpora rodiny
nižší sebevědomí a ambice
péče o děti a domácnost 
kulturní a sociální normy, stereotypy a předsudky
nedostatek financí
rigidní přístup politických stran

systém kvót zavedený podle zipového pravidla (střídavě ženy a
muži)
genderové audity politických stran
vnitrostranická doporučení politických stran
tréningové a mentoringové programy, síťování
ženské frakce a organizace

Přečtěte si Manuál pro politické strany: Tipy, jak podpořit ženy uvnitř politických
stran.  Kliknutím zde brožuru stáhnete.  

Příklady dobré praxe systému kvót ze zahraničí 

Irsko

Itálie

Polická strana, která ve volbách do Sněmovny reprezentantů
nemá na kandidátní listině aspoň 30% zastoupení žen a 30%
zastoupení mužů, ztratí 50 % státního financování.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny i Senátu musí být
kandidáti/ky na kandidátních listinách seřazeni dle zipového
pravidla (střídavě ženy a muži). Zároveň ve volbách do
Poslanecké sněmovny nesmí mít strany na kandidátních listinách
zastoupeno jedno pohlaví ve více než 60 % z celkového počtu
kandidátů a kandidátek

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_OPZ/Vystupy_projektu/Manual-pro-politicke-strany.pdf
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„Kvótová opatření jsou nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit
zastoupení žen v politice a podpořit změnu kultury
politických institucí."

 

„Pokud mluvíme o kvótách, je potřeba mluvit o systému kvót
zavedeného podle zipového pravidla, aby ženy kandidovaly

na volitelných pozicích, jinak se jedná o prázdné gesto."

Lenka Hrbková, Masarykova univerzita

Štěpán Jurajda, CERGE -EI

Odborná veřejnost o kvótách 

„Genderové kvóty na kandidátských listinách zvyšují podíl
zvolených žen a dle výsledků studií jsou v systému kvót voleni i

kvalitnější mužští kandidáti."

„Kvóty napomáhají utvářet rovné podmínky pro vstup do
politiky, umožňují zapojení více lidí do politického dění a
zpochybňují status quo."

Fiona Buckley, University College Cork (Irsko)

Paola Profeta, Bocconi University (Itálie)
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„Nejvyspělejší země jsou ty, které mají
vyrovnané zastoupení žen a mužů

v politice – mají nejstabilnější
demokratický systém a nejvyšší kvalitu

života. Jsem veřejnou zastánkyní
kvót, alespoň na dočasnou dobu, jako

tomu bylo například ve Skandinávii.“ 
Miluše Horská,

místopředsedkyně Senátu PČR

„Ženám jde hlavně o mediaci, ne o
likvidaci politického protivníka. Pojďme
mezigeneračně jako ženy spojit své

síly a kultivovat politickou scénu
v ČR. A nebojím se přiznat, že jsem se,
pokud jde o zavedení kvót, mýlila. Dnes

už vím, že bez kvót to nepůjde.“ 
Helena Válková, vládní

zmocněnkyně pro lidská práva

„21. století je století žen a ženy se
nesmí nechat od politiky odradit.
Politická kultura je v současnosti

maskulinní, ale i podle sociologických
průzkumů se ukazuje, že pokud je

v kolektivu nejméně 30 % žen, přestává
mít mužská většina převahu a mění se

styl jednání k více konsenzuálnímu.
Nejúspěšnější pracovní týmy nejen v

politice jsou ty nejvyváženější.“ 
Alena Gajdůšková, poslankyně

Poslanecké sněmovny PČR

„Za sto let jsme ušli pořádný kus cesty.
Ale zdaleka nejsme na jejím konci.

Formálně se ženy mohou voleb účastnit
a kandidovat stejně svobodně jako
muži. Na praktické úrovni však čelí

překážkám, kterým muži v takové míře
čelit nemusí.“

Jana Pastuchová, poslankyně
Poslanecké sněmovny PČR

Konference se konala v rámci projektu „Implementace Vládní strategie  pro rovnost žen a mužů v České
republice na léta 2014 – 2020 a související aktivity“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Političky o účasti žen v české politice
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