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Kde začít?



Motto

• Původně se věřilo, že lze dosáhnout rovnosti tím, 
že ženám budou dány stejné šance a to přinese 
stejné dopady na obě pohlaví. Ale dnes je nutno 
přiznat, že někdy je nutné zacházet s ženami a 
muži rozdílně proto, aby se dosáhlo stejných 
dopadů, protože podmínky života jsou pro ženy a 
muže rozdílné nebo proto, aby se vyrovnaly 
podmínky poznamenané minulou diskriminací. 

• Status of Women Canada



Co je genderové rozpočtování a 
co je jeho cílem?

• Genderové rozpočtování je součástí strategie 
gender mainstreamingu. Využívá genderové
analýzy a orientuje se na genderově
orientované vyhodnocení distribuce zdrojů. 
Tyto zdroje jsou především finanční
prostředky a placená a/nebo neplacená
práce. Cílem genderového rozpočtování je 
dosáhnout genderově vyrovnané distribuce 
zdrojů. 



Neplacená práce

• Aby se dosáhlo genderově vyrovnané distribuce 
zdrojů, je nutné do genderového rozpočtu 
zahrnout nejen „oficiální“ peněžní toky, daně, 
placenou práci, ale také neplacenou práci 
vztahující se k soukromé sféře jako je péče o děti, 
péče o blízké, dobrovolnictví apod., která nebývá
zahrnována do ekonomických kalkulací tj. do 
rozpočtů nebývá zahrnován časový faktor, který je 
pro práci v soukromé nebo v neziskové sféře 
rozhodující. 



Tzv.  neutrální rozpočtová rozhodnutí, nemají
proto obvykle stejný dopad na muže a ženy, 

jsou genderově slepá (blind)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.gify.nou.cz/r_vahy_soubory/vah7.gif&imgrefurl=http://www.mujpelisek.webgarden.cz/vahy&usg=__dU4UAAm7VZHzXy0keQjKJcdf1Gs=&h=190&w=190&sz=34&hl=cs&start=298&tbnid=_mgWhqN_8IK6EM:&tbnh=103&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dslep%25C3%25A1%2Bspravedlnost%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26start%3D280


Genderové rozpočtování je 
politickou záležitostí

• Genderové rozpočtování je proces 
systematické analýzy a rozvoje politiky 
veřejných rozpočtů s cílem dosáhnout 
genderové rovnosti a je nutné, aby veškerá
politická rozhodnutí, opatření, programy, 
normy a samotné rozpočty byly revidovány 
s ohledem na jejich dopady na ženy a muže 
právě proto, že potřeby a priority žen a mužů
jsou různé jako jsou různé jejich role ve 
společnosti.  Genderové rozpočtování není
technickou záležitostí, ale politickou.



Co není genderové rozpočtování?

• Genderové rozpočtování není dělení rozpočtů
na „mužské“ a „ženské“

• Genderové rozpočtování není rozdělení
rozpočtu na 50% pro ženy a 50% pro muže

• Genderové rozpočtování neznamená vždy 
navýšení finančních prostředků pro ženy – je 
o prioritách



Přínosy genderového 
rozpočtování

• Pokud zvýšíme možnosti pro skupiny ohrožené
sociální exkluzí, aby měly přístup ke zdrojům a 
příležitostem, bude to mít pozitivní ekonomický 
efekt. Rozpočet je nejdůležitějším 
makroekonomickým dokumentem a 
nejdůležitějším politickým nástrojem jak v oblasti 
příjmů tak v oblasti výdajů. 

• OSN



Genderové rozpočtování a 
strategie rozvoje

• Veškeré dokumenty státu i samosprávy
by se měly zakládat na genderových 
statistikách. Pokud stát vytvoří strategii 
rozvoje lidských zdrojů, Bílou knihu či 
Strategii pro MSP, tak musí využívat 
genderových statistik a brát v úvahu to, 
že ženy a muži mají rozdílné potřeby, 
rozdílné možnosti a rozdílné příjmy.



Jaké analýzy musí být součástí
genderového rozpočtování?

• 1. Genderově orientované vyhodnocení
politických a ekonomických strategií (hodnocení
provádějí genderoví specialisté a specialistky). 

• 2. Genderově citlivá kontrola a analýza finančních 
priorit. 

• 3. Genderově orientovaná analýza využití
veřejných výdajů. 

• 4. Genderově orientovaná analýza veřejných 
příjmů. 

• 6.Soustředění se na střednědobé plánování
• 7.Genderově orientované komentáře k rozpočtu.
• D. Budlender



Jaké analýzy musí být součástí
genderového rozpočtování?

• Politika vlády sníží, udrží nebo zvýší genderovou nerovnost? 
(Gender-aware policy appraisal) 

• Jaký typ výdajů bude zvýhodňovat ženy v rozpočtu? (gender-
disaggregated beneficiary assessment) 

• Budou z veřejných výdajů profitovat rovně ženy i muži? (gender-
disaggregated public expenditure incidence analysis) 

• Jaký bude dopad rozpočtu na časovou disponibilitu žen? (gender-
disaggregated analysis of the impact of budget on time use) 

• Jaký dopad bude mít daňová politika na ženy a jaký na muže? 
(gender-disaggregated tax incidence analysis) 

• Jak mohou ženy ovlivnit plánování rozpočtu? (gender aware
medium term policy framework) 

• Jak mohou ženy zajistit, aby byly státní rozpočty genderově
vyrovnané? (gender-responsive budget statement) 



Co říká OSN?

• The introduction of indicators is often motivated
by a desire to make officials accountable in terms
of new forms of performance contracts. This form
of accountability does not necessarily include
accountability to citizens or even parliaments. 
Further, the standard way of approach indicators
is to argue that they must measure the ‘three e’s’
– efficiency, economy and effectiveness. With the
exception of Tasmania, the ministries appear to 
forget the fourth e – equity.



Oblasti genderového 
rozpočtování

• Základní školství včetně mateřských škol vzhledem 
k převaze zde zaměstnaných žen 

• Městská a příměstská doprava jako článek, který může 
významně ovlivnit zaměstnanost žen-matek 

• Sociální oblast vzhledem k tomu, že počet zde 
pracujících žen bývá vysoký. (jesle, jídelny důchodců, 
kluby důchodců, domovy pro matky s dětmi, sociální
dávky)

• Boj s nezaměstnaností
• Sport a volnočasové aktivity
• Turismus
• Zdravotní péče



Velká Británie

se soustředila především na daně a méně na 
výdaje. Přídavky na děti bere ten, kdo se více 
stará.

Wales: Veřejná doprava. Ženy využívají
veřejnou dopravu více než muži a i ty, které
jezdí autem, by využívaly veřejnou dopravu, 
kdyby mohly. Výsledek: posílení veřejné
dopravy a to nejen ve špičce, protože mnoho 
žen pracuje part time a/nebo svůj čas řídí
podle toho, kdy otvírají školky. 



Severní Amerika

V Kanadě připravují „stínový“ rozpočet 
především s ohledem na neplacenou práci 
žen v domácnosti.
Mezinárodní ženská liga pro mír a svobodu 
v Kanadě připravila také Kanadský ženský 
rozpočet, který předkládá alternativu 
nákladům na zbrojení tj. místo zbraní je 
navrženo investovat peníze na potřeby žen a 
sociální záležitosti. Ta samá skupina v USA 
dělá totéž.



Baskicko

Byly vybrány resorty kultury, průmyslu, 
obchodu, vnitra, územního rozvoje, 
zdravotnictví a veřejných prací, 
dopravy. Každý z resortů vypracoval 
specifický program , který měl dopady 
na výdaje resortu a byl orientován na 
rovnost žen a mužů. 



Itálie

• V Itálii se genderově rozpočtuje na úrovni 
regionů, např. v Emilia Romagna je 
genderové rozpočtování soustředěno na 
dopravu a na trh práce. Vzhledem k tomu, že 
genderová analýza s genderovými
statistikami byla příliš nákladná, byla 
vypracována nová metodologie, která měla 
jako základ vybrané indikátory. Pokud byly 
v regionu indikátory nižší než indikátory EU 
nebo Itálie, byla náprava zaměřena do těchto 
oblastí.



Indie

• Priorita při udělování průmyslových 
licencí/komerčních pozemků ženám, 
ženských družstvům nebo skupinám žen

• Vyčlenění fondů na podporu exportu z firem 
vlastněných ženami

• Daňové výhody pro průmyslové podniky, 
které zaměstnávají určité procento žen

• Zvýhodněné úrokové sazby pro bankovní
půjčky pro ženy 



Švédsko

• Rozpočet byl rozdělen místo na 27 na 48 
politických oblastí na straně výdajů, což
umožnilo konkrétnější formování cílů.

• 2 roky na zpracování metodiky a vzdělávání. 
Poté byla provedena genderová analýza 
všech 48 oblastí rozpočtu (výdaje). Každá z 
těchto oblastí má stanoveny konkrétní cíle k 
dosažení rovnosti žen a mužů. 



Švédsko

• Například v roce 2005 byla součástí státního 
rozpočtu analýza o tom, jak rodičovská
dovolená a práce na částečný úvazek 
(vzhledem k narození dítěte a péči o něj) 
zatěžuje ženy a muže. Konkrétně se ukázalo, 
že během deseti let matka přichází o 304000 
SK, zatímco otec o 100000 SK. To se 
pochopitelně odrazí v jejich budoucích 
důchodech.  



Příklad genderového rozpočtu z města 
Rosario, Argentina.

http://www.rosario.com.ar/depaseo/tomas/aerea12.htm


Eva Ferrarová
Ministerstvo vnitra ČR

Děkuji za pozornost
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