Praha, 30. 10. 2018
TZ: Počet žen ve vedení obcí roste. Ve velkých městech je pro ně však politika
stále spíše koníčkem
Celkový podíl uvolněných, tedy placených, zastupitelek odpovídá podílu žen
v zastupitelstvech. S velikostí města však výrazně klesá podíl placených političek.
Výsledky analýzy dnes zveřejnila organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyvážené
zastoupení žen a mužů v politice. Jedná se o vůbec první analýzu tohoto druhu.
Úroveň místních samospráv je v české politice jedinou, kde se trvale zvyšuje
zastoupení žen mezi nominovanými i mezi zvolenými zastupitelkami. Počet žen v
komunální politice vzrostl od roku 1994 do roku 2018 o více než 9,5 procentního bodu.
Jejich podíl po volbách v roce 2018 činí 28 %.
„Vzrůstající zapojení žen do rozhodování na komunální úrovni je určitě dobrou
zprávou. Bohužel ani zde ještě nebyla dosažena tzv. minimální 30% kritická
hranice, kterou je nutné překročit, aby se životní zkušenosti žen do rozhodování
skutečně promítly. Zároveň platí, že nejvíce žen najdeme tam, kde je nejméně moci a
peněz, tedy na úrovni nejmenších obcí, kde je pozice starostek většinou neuvolněná
nebo finančně ohodnocená méně než ve větších městech,“ komentuje výsledek
analýzy ředitelka Fóra 50 % Veronika Šprincová.
Podíl žen v komunálních zastupitelstvech i v placených politických funkcích ve
městech a obcích klesá s velikostí města. V zastupitelstvech statutárních měst je
aktuálně celkově zastoupeno 22,6 % žen, v hl. m. Praze pak jen 21,5 % žen.
Na zastoupení žen mezi zastupiteli a zastupitelkami, kteří jsou pro výkon funkce
uvolněni ze svého občanského zaměstnání, se zaměřila analýza organizace
Fórum 50 %, která zahrnuje data ze Středočeského, Karlovarského, Pardubického a
Moravskoslezského kraje a odráží stav před letošními volbami. Z ní vyplynulo, že
celkový podíl zastupitelek, pro které je funkce v zastupitelstvu zároveň povoláním,
zhruba odpovídá jejích podílu v zastupitelstvech. Pro uvolněné zastupitele i
zastupitelky platí, že jejich věkový průměr je vyšší – 49,5 roku, než je průměrný věk
žen a mužů v zastupitelstvech jako celku (46,6 roku). Političky jsou v průměru mladší
než politici.
Podíl žen mezi placenými zastupiteli a zastupitelkami klesá spolu s výší finančního
ohodnocení. Nejvíce uvolněných zastupitelek tak najdeme v obcích I. typu čili v obcích
s „běžnými“ obecními úřady. V analyzovaných krajích bylo celkové zastoupení žen na
uvolněných pozicích v tomto typu obcí – 32 % dokonce vyšší než jejich podíl
v zastupitelstvech, který činil necelých 30 %. Naopak v obcích II. typu s pověřeným
obecním úřadem a ve statutárních městech byl podíl žen v uvolněných pozicích
16,7 %, ačkoli celkové zastoupení žen v zastupitelstvech činilo 29 % v obcích II. typu
a 21,7 % ve statutárních městech.
Rozdíly se projevily i mezi jednotlivými kraji. Nejvíce žen v placených pozicích bylo ve
Středočeském kraji – téměř 32 %, nejméně naopak v kraji Pardubickém – 22,4 %.
Kontakt: Mgr. Veronika Šprincová, ředitelka, Fórum 50 %,
sprincova@padesatprocent.cz, 606 580 787
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Tabulka 1: Zastoupení žen v uvolněných pozicích ve vybraných krajích před
volbami v roce 2018
Kraj

Podíl žen v
zastupitelstvu

Podíl uvolněných
zastupitelek

Středočeský kraj
30,0%
31,9%
Karlovarský kraj
29,2%
31,2%
Pardubický kraj
27,9%
22,4%
Moravskoslezský kraj
28,6%
28,9%
Celkem vybrané kraje
29,2%
29,3%
Zdroj dat: ČSÚ a informace získané přímo od obcí, tabulka Veronika Šprincová
Tabulka 2: Zastoupení žen v uvolněných pozicích ve vybraných krajích dle typu
obcí před volbami v roce 2018
Typ obce

Podíl žen v
zastupitelstvu

Podíl uvolněných
zastupitelek

Obce I. typu
29,9%
32,1%
Obce II. typu
28,9%
16,7%
Obce III. typu
23,2%
17,3%
Statutární města
21,7%
16,7%
Městské části a obvody
29,5%
28,3%
Celkem vybrané kraje
29,2%
29,3%
Zdroj dat: ČSÚ a informace získané přímo od obcí, tabulka Veronika Šprincová
Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a
mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Ačkoli ženy tvoří více než 50 % populace,
jejich zastoupení v politice je průměrně pouhých 20 %. Chceme, aby rozhodovací
procesy byly vyváženější a zahrnovaly názory a životní zkušenosti nejen mužů, ale i
žen.
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