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Tisková zpráva, Praha 12.7.2010
Z obecních rozpočtů profitují více muži

Veřejné  rozpočty  bývají  vnímány  jako  neutrální  nástroj  prosazování  určité  politiky,  který  slouží  všem 
občanům a občankám rovným dílem.  Společnost však není  homogenní  celek,  a proto mají  veřejné 
rozpočty odlišné dopady na různé skupiny obyvatelstva. Fórum 50 % se rozhodlo upozornit na tento jev 
a vyhotovilo genderovou analýzu 8 obecních rozpočtů.

Výzkumný tým ve spolupráci  se zastupiteli  a  zastupitelkami obcí  různých velikostí  analyzoval  výdajovou 
stranu již uzavřených rozpočtů z roku 2008 a hodnotil nemandatorní a neinvestiční výdaje z hlediska jejich 
dopadu na muže a ženy. Zaměřil se přitom na 4 oblasti: kulturu, sport, volný čas a neziskový sektor. 

Výsledky analýzy potvrzují tezi, že rozpočty nejsou genderově neutrální. 7 z 8 analyzovaných rozpočtů 
vynakládá vyšší částku na aktivity a zájmy mužů než žen, a to i přesto, že ve většině analyzovaných obcí 
žije více žen než mužů. Největší rozdíl byl zjištěn v obci F1, kde  z celkové částky určené na sledované 
oblasti ženy získaly pouze 18,4 %. Jako genderově nejvyrovnanější se pak jeví rozpočet obce Staňkovice, 
kde ženy „dosáhnou“ na 47,8 % z celkové částky.  Obec Staňkovice se v loňském roce stala 1.  českou 
signatářskou obcí „Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích“, příznivý 
výsledek tak může být odrazem systematické snahy o prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

„Smyslem analýzy bylo poukázat na genderový rozměr obecních rozpočtů. Příkladů nevyvážených rozpočtů 
najdeme v českém prostředí bohužel více, než příkladů rozpočtů vyvážených. Předkládaná analýza tedy  
může  pomoci  zástupcům a zástupkyním obcí  uvědomit  si,  kde  spočívají  nerovnosti  v  alokování  peněz 
ženám a mužům i jednotlivým oblastem“, říká koordinátorka projektu Marcela Adamusová.

Analýza  odhalila  také  nerovnosti  v rámci  rozdělování  finančních  prostředků  na  sledované kategorie.  Ve 
všech obcích byla nejmenší podpora směřována do neziskového sektoru, největší prostředky pak 
většinou plynou do oblasti sportu.  V rámci této kategorie je pak u všech obcí více peněz přiděleno ve 
prospěch sportu mužů, rozdíly jsou přitom až v řádech milionů korun. 

Odstrašujícím příkladem je město Opava, kde z celkové částky 69 270 160 Kč připadá 10 349 885 Kč na 
ženy a 58 920 274 Kč na muže. Tento nepoměr je ještě znásoben tím, že z celkové částky 21 674 550 Kč 
vydané neziskovým organizacím jde částka 12 491 400 Kč organizacím, které se zabývají sportovní činností, 
z této částky je pak 3 238 520 Kč výdajem na ženy a 9 252 880 Kč na muže. Opoziční zastupitelka města 
Opavy Ing. Pavla Brady k tomu říká: „Oblast sportu, kde se v Opavě financuje především fotbal na úkor  
veškerých  dalších  sportů  mě  nepřekvapila.  Překvapily  mě  především  výsledky  v oblasti  neziskových 
organizací, kde jsou rozpočty ostatních analyzovaných měst většinou vyrovnané nebo mírně nevyrovnané  
v neprospěch mužů, zatímco rozpočet Opavy je i v této oblasti nevyrovnaný v neprospěch žen.“

Tento výzkum se uskutečnil v rámci projektu podpořeného Nadací Open Society Fund v období říjen 2009 
až březen 2010. Genderová analýza rozpočtů a genderové rozpočtování jsou nástroje, které se v českém 
prostředí teprve začínají prosazovat a dosud chybí přesné metodiky a postupy pro jejich uplatňování. Pro 
komplexní pokrytí dané problematiky je tedy zapotřebí dalších výzkumů a analýz, které pomohou odhalit 
hlubší genderové aspekty v rámci rozpočtovacího procesu.  

Kompletní text analýzy je volně ke stažení zde: 

http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/Genderova_analyza_obecnich_rozpoctu.pdf

Pro bližší informace kontaktujte koordinátorku projektu Marcelu Adamusovou, 
adamusova (@) padesatprocent. (.) cz, 739 333 730.

nebo účastnice konference:

zastupitelka Opavy Ing Pavla Brady, pmbrady (@) centrum (.) cz, 606 971 999
starostka Staňkovic Naděžda Černíková, ou.stankovice (@) seznam (.) cz, 605 305 290 

1 Výsledky výzkumu jsou anonymní, jména konkrétních obcí uvádíme pouze tehdy, pokud jsme k tomu dostali 
výslovný souhlas od zastupitele/ky obce.


