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• Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální politiky 
státu, musí reagovat na sociodemografický vývoj společnosti. 

• DS a demografické ukazatele – DS jsou ovlivňovány zejména 
zvyšující se nadějí dožití, změnami v rodinném chování a vývojem  
porodnosti. 

• V řadě teoretických prací se v poslední době objevuje téma možného 
ovlivnění úrovně porodnosti prostřednictvím politik státu, konkrétně 
i možnost ovlivnění porodnosti prostřednictvím důchodových  
systémů.   

• V debatách o způsobu a možnostech důchodové reformy v ČR se 
objevují návrhy na změnu způsobu zohlednění dob výchovy dětí v 
důchodových nárocích a výši důchodové dávky jejich rodičů. 

• Na půdě Odborné komise pro důchodovou reformu zřízené MPSV se 
v souvislosti s narovnáním transferů mezi rodinami s dětmi a 
společností a zohledněním investicí do výchovy dětí a hovoří o 
možnostech zavedení závislosti výše důchodu na počtu 
vychovaných dětí, či změny ve výši pojistného v závislosti na počtu 
vychovaných dětí nebo asignaci části pojistného dětmi ve prospěch 
rodičů. 

Úvod 
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Výchozí podmínky 

• Za základní cíle důchodových systémů bývá označováno: 
– zmírnění chudoby starých 

– sladění celoživotní spotřeby a zachování životní úrovně po celý život 
jedince tak, aby nedocházelo k výrazným výkyvům mezi obdobním 
stráveným prací a obdobím stráveným v důchodu  

• V České republice je základní zabezpečení na stáří částečně 
realizováno prostřednictvím sociálního pojištění. 

• V současné době je doba výchovy dítěte zohledněna v českém 
DS formou náhradních dob pojištění a možností dřívějšího 
odchodu do důchodu pro ženy, které vychovaly děti. 

• Těžko  prokazatelný  vliv  politik  státu  na  úroveň  porodnosti. 
I když bychom připustili možnost politik státu ovlivnit 
porodnost, pak existují jistě vhodnější nástroje, nežli DS. 
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• Doby výchovy dětí jsou v rámci důchodového zabezpečení 

zohledňovány ve všech zemích EU bez ohledu na zvolený systém 

sociálního zabezpečení. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi existují 

pouze v rozsahu zohlednění těchto dob.  

 

• Zohlednění dob výchovy dětí v důchodových systémech 

jednotlivých zemí EU vykazuje vysokou variabilitu. Většinou jsou 

zohledňovány doby výchovy dětí v prvních letech života (obvykle 

třech až čtyřech letech). Mezery v dobách důchodového pojištění 

rodičů, vzniklé výchovou dětí, mohou být kompenzovány:  

Děti a penze v EU 
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• zaplacením příspěvků za toto období ze státních prostředků či je 

umožněno dobrovolné dokoupení důchodových nároků rodiči 

• doby výchovy dětí mohou částečně sloužit pouze k vyplnění mezery 

v době pojištění při zjišťování nároku na důchod (doplnění 

minimálního počtu let potřebných pro získání nároku na důchod).  

• ojediněle je výchova dětí zohledněna prostřednictvím započítání 

náhradních (nepříspěvkových) dob pojištění, za které nejsou 

placeny příspěvky na sociální pojištění - doby výchovy dětí mohou 

být vyloučeny při výpočtu výše důchodu, aby nerozmělňovaly 

skutečně dosažené příjmy, ze kterých je důchod počítán 

• v některých zemích je výchova dětí zohledněna poskytnutím dávek 

vázaných na místo pobytu, které jsou podobné rodinným dávkám, 

ale mají přímé nebo nepřímé dopady na pozdější stanovení 

důchodových nároků (dávky mohou být vyměřovacím základem pro 

stanovení pojistného)  

Děti a penze v EU 
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• u zemí s bodovým systémem je aplikováno připsání bonusů za 

výchovu dítěte na individuální konto pojištěnce či zvýšení doby 

pojištění připsáním bonusů.  

• Výjimečně se objevuje snížení zákonné hranice odchodu věku do 

důchodu pro rodiče či pouze pro matky vychovávající děti. 

• v České republice je v současné době doba péče o dítě zohledněna 

jako náhradní doba pojištění a má vliv jak na získání důchodového 

nároku, tak na výši důchodu. Náhradní doba je definována jako péče 

o dítě ve věku do čtyř let. Péči lze započítat pro účely budoucích 

důchodových dávek jak ženám, tak mužům, avšak tutéž dobu péče 

nelze započítat současně více osobám.  

• dále je v ČR umožněno ženám snížení věkové hranice odchodu do 

důchodu podle počtu vychovaných dětí. Od tohoto zvýhodnění žen 

se však postupně upouští, cílovým stavem je dosažení jednotného 

důchodového věku 67 let pro muže a ženy pro generaci narozenou v 

roce 1977 

Děti a penze v EU 
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• Nejenom v souvislosti s nutností odstranit pozitivní diskriminaci žen 

s dětmi spočívající v možnosti dřívějšího odchodu do důchodu jsou 

hledány nové formy podpory rodin s dětmi v českém důchodovém 

systému. 

• Při hledání jiné formy podpory je pak třeba si položit zásadní otázku: 

Měly by české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? 

• V návrhu Odborné komise pro důchodovou reformu jsou zmiňovány 

tři základní možnosti zohlednění dob výchovy dětí v DS.  

 

1. Závislost výše důchodu na počtu vychovaných dětí – tzv. koncept 

CPAYG (child pension) 

2. Závislost výše pojistné sazby na počtu dětí přítomných v rodině 

3. Asignace části pojistného na důchodové pojištění přímo rodičům 

 

Alternativní formy zohlednění dob výchovy dětí v 

systému důchodového zabezpečení 



17. - 18. 4. 2015 VŠE v Praze     XX. mezinárodní odborná konference 

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 
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Koncept Children Pay As You Go (CPAYG) 

představení 

 

• Podstatou je průběžně financovaný důchodový systém, kde je 

jedním z parametrů při stanovení výše dávky počet 

vychovaných dětí (domnělých budoucích plátců pojistného). 

• „Plný důchod“ by náležel rodičům, kteří by vychovali určitý 

počet dětí (bývá stanoveno 2 – ING group, 3 – Sinn Německo) 

• Ostatním by se důchod poměrně krátil dle počtu vychovaných 

dětí, v extrémním případě by bezdětní neměli žádný důchod 

• Objevují se návrhy na „dvoupilířový systém“ – první část 

CPAYG – dávky jenom pro rodiny s dětmi, druhá část 

kapitálově financovaná – dávky pro bezdětné, či kombinace, 

kdy by váha jednotlivých pilířů závisela na počtu dětí 
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Koncept Children Pay As You Go (CPAYG) 

problémové předpoklady 

• Problémy průběžně financovaných důchodových systémů, spojené 
s klesající mírou porodnosti, navozují dojem závislosti těchto 
systémů na výkonnostních vztazích mezi různými generacemi - 
důchodci, pracující generace a generace budoucích plátců (dětí).  

• Základní předpoklad – (český) PAYG systém není pojištěním, ale 
pouhým mezigeneračním přerozdělením existujících prostředků. 

• Předpoklad tradičního chápání pořízení si dítěte jako formy 
zabezpečení se na stáří – rodová solidarita dětí s rodiči. 

• Kontroverzní předpoklad – pořízení dítěte je chápáno jako investice v 
ekonomickém slova smyslu – jak však ocenit její náklady? 

• Další předpoklad – každé dítě = automaticky plátce pojistného (na 
území ČR). Bohužel však jednota vychovávaného dítěte (jako 
domnělého příspěvku do systému) a budoucího plátce pojistného 
(jako skutečného přispěvatele do systému) neexistuje.  

• Předpoklad, že náklady na výchovu dětí nesou pouze rodiče. 

• Otázka nedobrovolné bezdětnosti? 
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Koncept závislosti výše sazby pojistného na počtu 

vychovaných dětí - představení 

• Výše sazby důchodového pojištění by v tomto konceptu 

závisela na počtu dětí přítomných v rodině. 

• Sazba pojistného se v závislosti na počtu dětí zvyšuje či 

snižuje, záleží jak je stanoven „nulový“ bod, např. 2 děti = 

základní sazba, za každé dítě nad 2 se pojistná sazba sníží o 

určité %, za každé chybějící dítě do počtu 2 se pojistná sazba 

zvýší o určité %.  

• V Evropě zkušenost pouze ve dvou zemích – krátkodobě 

Slovensko – snížení pojistné sazby o 0,5 % za vychované dítě 

pro jednoho z rodičů 

• Návrh v Portugalsku, který snižoval pojistné pro 3 a více dětí a 

zvyšoval pojistné pro 1 a méně dětí, avšak nikdy nebyl zaveden. 
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Koncept závislosti výše sazby pojistného na počtu 

vychovaných dětí – problémová místa 

 

• Relativní nespravedlnost – ačkoli základní náklady na výchovu 
dítěte jsou víceméně stabilní a nezávislé na příjmu rodiny, snížení 
pojistného je přímo úměrné výši příjmu. 

 

• Možnost snížit jenom tu část pojistného, která je hrazená 
zaměstnancem – v ČR 6,5 % - omezený počet dětí, na které lze 
koncept aplikovat. 

 

• Zanedbatelný přínos pro rodinu – při slevě 0,5 % za každé dítě a 
průměrné mzdě by úspora na pojistném činila v závislosti na počtu 
dětí mizivé procento nákladů spojených s výchovou dětí 

 

• Vysoké makroekonomické náklady systému - při slevě 0,5 % za 
každé dítě a průměrné mzdě by výpadek příjmů systému činil 4,6 
mld. Kč 
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Koncept závislosti výše sazby pojistného na počtu 

vychovaných dětí – návrh Odborné komise pro 

důchodovou reformu 

• Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje, aby došlo k 
navýšení základní sazby důchodového pojištění na 29 % ze 
současných 28 % a to v části pojistného hrazeného zaměstnancem 
na 7,5 %. Tato základní sazba by platila pro bezdětné domácnosti. 
Pro domácnosti s jedním dítětem by platila sazba 28 % (6,5 % 
pojistné připadající na zaměstnance), domácnost se dvěma dětmi by 
pak měla sazbu 26,5 % (5 % pojistné připadající na zaměstnance), 
domácnost se třemi dětmi by hradila pojistné ve výši 24 % (2,5 % 
pojistné připadající na zaměstnance) a domácnost se čtyřmi a více 
dětmi by hradila pojistné ve výši 21,5 %, tedy pojistné připadající 
zaměstnance by bylo nulové. 

• Za dítě by se pro tyto účely rozuměla nezaopatřená osoba žijící v 
domácnosti rodiče, do věku maximálně 26 let. Snížení pojistné 
sazby by se tak aplikovalo pouze v době faktické výchovy, nikoliv po 
celou dobu výdělečné činnosti pojištěnce. Nárok na snížení 
pojistného by měli oba rodiče při splnění podmínky soužití ve 
společné domácnosti, či oba rodiče mající dítě soudem svěřené do 
střídavé péče. 
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Koncept závislosti výše sazby pojistného na počtu 

vychovaných dětí – návrh Odborné komise pro 

důchodovou reformu – mikroekonomické dopady 

 

počet 

zohledněných 

dětí  

sazba 

pojistného 

celkem 

sazba 

pojistného 

zaměstnanec 

odvod 

pojistného 

zaměstnancem 

odvod 

pojistného 

celkem 

úspora 

zaměstnace 

0 29.0 7.5 1 943 7 515 - 259 

1 28.0 6.5 1 684 7 256 0 

2 26.5 5.0 1 296 6 867  389 

3 24.0 2.5 648 6 219 1 037 

4 + 21.5 0 0 5 571 1 684 

 

 

Diferenciace sazeb pojistného a výše odvodů na důchodové pojištění 
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Koncept závislosti výše sazby pojistného na počtu 

vychovaných dětí – návrh Odborné komise pro 

důchodovou reformu – mikroekonomické dopady 
• u bezdětného jedince s příjmem na úrovni průměrné mzdy by 

opatření spočívající ve zvýšení základní sazby pojistného o 1 
procentní bod mělo za následek zvýšení měsíčních odvodů ve výši 
259 Kč 

• Pro domácnost s jedním dítětem by se příjmová situace oproti 
současnému stavu nezměnila  

• Pro domácnost se dvěma dospělými jedinci s příjmy na úrovni 
průměrné mzdy a dvěma dětmi by pak navrhované opatření přineslo 
měsíční úsporu ve výši 778 Kč, což představuje 6,2 %  nákladů 
rodiny spojených s přítomností  2 dětí  

• V případě, že by byl výdělečně činný pouze jeden dospělý člen 
domácnosti (což předpokládáme častěji např. u 3 a více dětných 
domácností, kdy je matka dětí na mateřské či rodičovské dovolené s 
nejmenším dítětem přítomným v rodině), pak by celková výhoda pro 
třídětnou domácnost byla 1037 Kč   

• pro čtyřdětnou domácnost pouze 1648 Kč, což představuje 
marginální část rodinného rozpočtu a pokrývá necelých 7 % nákladů 
spojených s přítomností 3 dětí v rodině.  
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Koncept závislosti výše sazby pojistného na počtu 

vychovaných dětí – návrh Odborné komise pro 

důchodovou reformu – mikroekonomické dopady 
• srovnání celoživotního příjmu domácnosti v případě výchovy dětí 

• modelově uvažujeme domácnost se dvěma výdělečně činnými 
dospělými, dvěma dětmi narozenými s odstupem 3 let, z nichž 
prvorozené bude středoškolsky vzdělané a druhé dosáhne 
vysokoškolského vzdělání. Průměrnou dobu pojištění pro rodiče 
uvažujeme 43 let a celou dobu pobírají příjem na úrovni průměrné 
mzdy. Kalkulace je provedena v současných cenách.  

• Z provedeného srovnávacího výpočtu je patrné, že za současně 
platných podmínek by oba rodiče platili 43 let pojistné ve výši 28 %, 
což odpovídá sumě cca 3 744 000 Kč zaplaceného pojistného na 
osobu.  

• Podle navrhované varianty Odbornou důchodovou komisí pro 
důchodovou reformu by takoví rodiče platili 14 let zvýšenou sazbu 
29 %, 13 let základní sazbu 28 % a 16 let sníženou sazbu 26,5 %. 
Celkové zaplacené pojistné za období 43 let by činilo cca 3 713 000 
Kč na osobu. Navrhované opatření by tak přineslo za 43 let placení 
pojistného pro domácnost dvou ekonomicky aktivních dospělých se 
dvěma dětmi úlevu ve výši 62 000 Kč, což je zanedbatelná částka 
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Koncept závislosti výše sazby pojistného na počtu 

vychovaných dětí – návrh Odborné komise pro 

důchodovou reformu – makroekonomické dopady 
 

počet 

zohledně-

ných dětí  

sazba pojistného v % vybrané pojistné v 

milionech Kč 

celková 

sazba -

navrhovaná 

změna 

celková 

sazba -

současný 

stav 

pojistné 

zaměstnan

ce – 

navrhovan

á změna 

pojistné 

zaměstnanc

e – 

současný 

stav 

navrhovaná 

změna 

současný 

stav 

počet 

plátců (v 

tis.) 

změna 

salda (v 

mil. Kč) 

0 29.0 28.0 7.5 6.5 139 307 134 503 1 545 4 804 

1 28.0 28.0 6.5 6.5 97 832 97 832 1 124 0 

2 26.5 28.0 5.0 6.5 105 855 111 847 1 285 -5 992 

3 24.0 28.0 2.5 6.5 16 834 19 639 226 -2 806 

4 21.5 28.0 0 6.5 2 729 3 554 41 -825 

Celkem     362557 367375 4219 -4819 

Makroekonomické dopady změny sazby pojistného v závislosti na počtu dětí 
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Koncept závislosti výše sazby pojistného na počtu 

vychovaných dětí – návrh Odborné komise pro 

důchodovou reformu – makroekonomické dopady 

• Z uvedeného výpočtu je patrné, že navrhovaná varianta diferenciace 
sazeb důchodového pojištění v závislosti na počtu vychovávaných 
dětí v rodině by generovala výpadek příjmů systému důchodového 
pojištění ve výši 4,8 mld. Kč na nevybraném pojistném.  

• Sankcionování bezdětných by v tomto případě nepokrylo výpadek 
pojistného způsobený úlevou rodinám se dvěma a více dětmi.  

• Je tedy na místě otázka, zda snížení pojistného pro rodiny s více než 
jedním dítětem bylo nastaveno správně.  

• Například odstupňování pojistné sazby s každým dítětem přítomným 
v rodině o jeden procentní bod by vedlo ke snížení deficitu o téměř 4 
mld. Kč.  

• K těmto výpadkům příjmů je nutno ještě připočítat zvýšené 
administrativní náklady, které by s tímto opatřením vznikly.  

• V žádném z materiálů Odborné komise pro důchodovou reformu 
není stanovení sazeb pojistného pro rodiny s dětmi nijak vysvětleno. 
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Koncept asignace části pojistného rodičům 

důchodcům – představení 

 

 

• Tento koncept předpokládá, že by ekonomicky aktivní děti 

měly možnost převést část svého pojistného na důchodové 

zabezpečení nikoli na účet důchodového pojištění, ale přímo 

svým rodičům 

 

• Někdy též bývá nazýván jako koncept ocenění dobré výchovy. 
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Koncept asignace části pojistného rodičům 

důchodcům – problémová místa 

• Pojem asignace bývá většinou spojován s adjektivem daňová.  

• Asignace pojistného nemá oporu v žádném zahraničním systému 
sociálního pojištění. 

• Nelze nazývat asignaci podporou rodin s dětmi, neboť účinek tohoto 
opatření pro rodiče by nastal až v době pobírání důchodu, tedy 
fakticky dlouho po době výchovy. 

• Opět neexistuje jednota mezi plátcem pojistného a tedy asignujícím a 
dítětem – z toho plyne nejistota pro budoucí důchodce. 

• Otevřenost ekonomiky. 

• Závislost výše důchodu na počtu ekonomicky aktivních dětí by 
potlačovala jeden ze základních atributů DS – jistoty zabezpečení ve 
stáří. 

• Administrativní náročnost provedení takového opatření a 
znepřehlednění důchodového systému. 
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Závěr 
• Celosvětové přehodnocení PAYG DS - dvě teoretické cesty reakce 

PAYG systémů na měnící se demografickou strukturu. 

• První, podporována většinou ekonomů, předpokládá zatížit (pro 
důchodové systémy) nepříznivým demografickým vývojem celou 
populaci. 

• Druhá pak rozlišovat generaci ekonomicky aktivní a neaktivní a 
v rámci zatížení ekonomicky aktivní populace pak zatížení rozlišovat 
s ohledem na počet vychovaných dětí. 

• Ve světě doposud přijatá reformní opatření PAYG důchodových 
systémů zatím následují první myšlenkový směr a často přinesla mj. 
posílení vazby příspěvků odváděných pojištěncem do systému 
důchodového pojištění a výsledné důchodové dávky. 

• Současné problémy průběžně financovaných důchodových systémů, 
spojené s klesající mírou porodnosti, mohou navozovat dojem 
závislosti těchto systémů na výkonnostních vztazích mezi různými 
generacemi, což se stává východiskem nových konceptů 
důchodového zabezpečení zohledňujících počet vychovaných nebo 
zplozených dětí.  
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Závěr - problematická místa všech diskutovaných 

konceptů jsou zejména: 
• Chápání dítěte jako  investice  - „příspěvku do systému“. 

 

• Problém ocenění investičních nákladů a ekonomické výnosnosti 
dítěte. 

 

• Neexistuje jednota vychovávaného dítěte (jako domnělého příspěvku 
do systému) a budoucího plátce pojistného (jako skutečného 
přispěvatele do systému)  - (invalidita, smrt, neochota pracovat, 
mezinárodní pohyb pracovních sil). 

 

• Při závislosti sazby pojistného na počtu dětí dochází k 
nespravedlnostem mezi rodinami – stejná výchova je u každé rodiny 
oceněna jinak 

 

• Výchozím (avšak mylným) předpokladem těchto konceptů je, že 
průběžně financovaný systém důchodového zabezpečení (ve smyslu 
jeho uspořádání v ČR či Německu) není de facto pojištěním, ale 
pouhým přerozdělením existujících důchodů. 
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Závěr - problematická místa všech diskutovaných 

konceptů jsou zejména: 
 

• Podstata fungování systému je zde zaměňována za způsob, jakým 
průběžně financovaný důchodový systém zajišťuje svou likviditu. 

 

• Ve všech zmíněných konceptech neexistuje pojistněmatematická 
ekvivalence. Neexistuje zde ani ekvivalence či žádný jiný přímý vztah 
mezi náklady vynaloženými na výchovu dítěte a výší budoucích 
důchodových nároků.  

 

• Toto pojetí důchodového zabezpečení naprosto odporuje 
historickým skutečnostem známým o jeho vzniku a genezi. Současná 
forma důchodového zabezpečení v České republice není 
„pokračováním tradiční rodové solidarity dětí s rodiči přenesené na 
celospolečenskou úroveň“. Pokud jde o společenskou funkci, 
nahradil sice tento systém tradiční rodovou solidaritu, jeho princip je 
od ní však zcela odlišný. 
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Konec  

• Pro zájemce o detailnější informace o dané problematice odkazuji na 
stránky výzkumného Centra pro ekonomické studie a analýzy 
(CESTA) Vysoké školy finanční a správní  

 http://www.vsfs.cz/?id=1840-charakteristika  

 

• "Příspěvek byl vytvořen v rámci grantu Vysoké školy finanční a 
správní v roce 2014, č. 7765, financovaného z institucionální podpory 
výzkumné organizace." 

 

 

• Děkuji za pozornost 

http://www.vsfs.cz/?id=1840-charakteristika
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