Ženy a muži v hl. m. Praze

Shrnutí hlavních poznatků
Demografické charakteristiky
 Díky velkému počtu narozených dětí a stárnutí populace dochází v posledních letech ke zvyšování podílu
dívek i chlapců ve věku 0–14 let a žen a mužů ve věku 65 let a více. Populace žen i mužů v Praze je
po Středočeském kraji nejmladší v Česku.
 Mezi cizinci dlouhodobě početně převažují muži nad ženami. Podíl cizinek resp. cizinců na celkovém počtu
žen (14,1 %) resp. mužů (17,4 %) je v Praze výrazně vyšší než v ostatních krajích.
 Dlouhodobě se živě rodí více chlapců než dívek. Podíl dětí narozených mimo manželství se dlouhodobě
zvyšuje, avšak v mezikrajském srovnání je nejnižší ze všech krajů. V roce 2018 dosáhl hodnoty 40,7 %.
 Mezi zemřelými osobami dlouhodobě převažují ženy nad muži. V Praze je nejvyšší podíl zemřelých žen
na celkovém počtu zemřelých osob v mezikrajském srovnání (51,7 %).
 Přírůstek stěhováním u žen i mužů dlouhodobě kolísá, vliv na to má zejména migrace cizinců.
Vzdělání a vzdělávání
 V Praze byl větší podíl mužů i žen s vyšším ukončeným vzděláním v porovnání s průměrem za ČR.
 Počet dětí v mateřských školkách (celkem 43,3 tisíc dětí) se oproti minulým letům zvýšil.
 Podíl dívek na základních školách v Praze odpovídal průměru za celou ČR.
 Podle druhu středního vzdělávání byl v hl. m. Praze nejvyšší podíl dívek na gymnáziích.
 Podíl žen na celkovém počtu vysokoškolských studentů se státním občanstvím ČR podle místa trvalého
bydliště byl v Praze ve srovnání s ostatními kraji nejnižší.
Ekonomická aktivita
 Mezi zaměstnanými (706,8 tisíc osob) převládali muži (55 %), mezi ekonomicky neaktivními naopak ženy
(64 % ekonomicky neaktivních osob).
 Mezi ekonomicky neaktivními ženami bylo více jak polovina ve věku 65 a více let, ekonomicky neaktivní
muži ve věku 65 a více let tvořili dokonce 62 % neaktivních mužů. Ve věku 25–39 let je mezi neaktivními
16 % žen, u mužů je to pouze 4 %.
 Některá odvětví hospodářství jsou ryze mužská záležitost. 8,3 mužů připadá na jednu ženu zaměstnanou
ve stavebnictví, 2,9 mužů na jednu ženu zaměstnanou v dopravě. Ve vzdělávání je naopak převaha žen
větší (ve vzdělávání připadá na 1 muže 2,6 žen).
 Mzdy mužů a žen v posledním období rostou, ale stále se liší jejich výše. Ženy mají průměrně (měřeno
ukazatelem Gender Pay Gap), mzdu nižší o 17 % než muži.
 Mezi nezaměstnanými mírně převládají ženy (52 %). Mezi uchazeči o zaměstnání převažují muži ve věku
30-49 let (více než 45 %), mezi uchazečkami ženy ve stejném věku (51 %). Podíl dlouhodobě
nezaměstnaných je u žen (22,3 %) podobný jako u mužů (21,8 %).
Zdravotní péče
 Praktického zubního lékaře navštívili v Praze v roce 2018 muži v průměru 1,25krát za rok a ženy 1,5krát.
Z dlouhodobého pohledu je počet těchto návštěv neměnný.
 Počty hospitalizovaných osob s bydlištěm v Praze se v nemocnicích akutní péče za posledních 8 let
výrazně nezměnily. V průměru se pohybovaly kolem hodnoty 141 tis. osob. Častěji byly hospitalizovány
ženy, kterých bylo v průměru 82 tis., než muži (59 tis. osob).
 V Praze bylo v roce 2018 léčeno celkem 101 082 diabetiků, z toho 49,3 % tvořily ženy.
 Z hlediska konkrétních diagnóz byl u mužů významný zhoubný novotvar prostaty, kdy byla jeho incidence
145,3 případů na 100 000 obyvatel. Protipólem byl u žen zhoubný novotvar prsu, jehož incidence činila
150,3 případů.
 V roce 2018 byla hodnota ukazatele průměrný denní stav dočasně práce neschopných v Praze 42 817
osob, přičemž větší podíl tvořily ženy (58,3 %).
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Sociální zabezpečení
 V roce 2018 pobíralo rodičovský příspěvek v hl. m. Praze více jak 34 tisíc lidí. Přes 98 % příjemců
rodičovského příspěvku byly ženy.
 V hl. m. Praze bylo v roce 2018 vyplaceno každý měsíc v průměru 30,6 tisíc dávek podpory (příspěvků
na péči), v celkové roční výši 2,1 mld. Kč. Mužů využívajících příspěvků na péči bylo v roce 2018
v průměru více jak 11 tisíc každý měsíc.
 V roce 2018 pobíralo důchod více jak 304 tisíc Pražanů. Přes 87 % těchto důchodů bylo starobních
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým), zbylá procenta tvořily důchody invalidní, vdovské a vdovecké,
či sirotčí. Většinu Pražanů pobírajících důchod tvoří ženy (61 %).
 V roce 2018 činila průměrná výše důchodu v Praze 12 934 Kč. Ženy pobíraly důchod v celkové průměrné
výši 12 435 Kč, muži pak pobírali důchod přibližně o 10 % vyšší, v průměru činil 13 717 Kč.
Domácnosti a bydlení
 Nejvíce je v Praze domácností jednotlivců (225 tisíc) a domácností tvořených jednou úplnou rodinou
(téměř 224 tisíc). Neúplných rodin je v Praze 85 tisíc, v 82 % z nich je v čele těchto rodin žena.
 Pražské domácnosti nejčastěji bydlí v nájemním bydlení (34 %), druhou nejpočetnější kategorií je bydlení
v osobním vlastnictví (28 %). Ve družstevních bytech bydlí už jen 13 % domácností.
 Úplných rodin je v Praze 40 % z celkového počtu domácností. Mezi úplnými rodinami je téměř 62 %
bez dětí. Naopak mezi neúplnými rodinami převládají rodiny s dětmi (je jich 52 %).
 Domácnosti jednotlivců tvoří také téměř 40 % z celkového počtu domácností. 55 % těchto domácností
tvoří ženy. Polovinu mužských domácností tvoří svobodní muži, svobodné ženy tvoří třetinu ženských
domácností.
Volnočasové aktivity
 V roce 2017 (tříletý průměr za roky 2016, 2017 a 2018) využívalo internet v Praze 86,3 % mužů a 82,6 %
žen z celkového počtu osob ve věku 16let a více daného pohlaví.
 Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo základní umělecké školy v hl. m. Praze celkem 26 242 žáků,
z čehož 66,5 % tvořily dívky. Tento počet je v průběhu let víceméně stabilní.
 K roku 2018 evidovala Česká unie sportu v hl. m. Praze 127 821 členů, z toho ženy tvořily 34,1 %.
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
 V posledních třech letech v Praze poklesl celkový počet stíhaných osob, podíl žen na celkovém počtu
stíhaných osob, i počet objasněných skutků u mužů i žen.
 V posledních dvou letech se podíleli muži resp. ženy léčení ze závislosti na opiátech/opioidech v Praze
z více než třetiny na celkovém počtu léčených mužů resp. žen v Česku.
 Průměrný věk mužů i žen léčících se ze závislosti na opiátech/opioidech byl v posledních dvou letech
jeden z nejvyšších v mezikrajském srovnání.
Volby
 Ve volbách do zastupitelstva města a městských částí hl. m. Prahy ženy dlouhodobě tvoří přibližně jednu
třetinu všech kandidátů a zvolených zastupitelů.
 Ve volbách do zastupitelstev města a městských částí hl. m. Prahy v říjnu 2018 byly nejpočetnější
skupinou kandidáti a kandidátky starší 60 let. Celkově nejúspěšnější věkovou skupinou pak byly muži
a ženy ve věku 40-49 let.
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