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n Úvodní slovo
Vojtěcha Krebse, předsedy vědeckého výboru

Vážený čtenáři,

uspořádáním workshopu Sociální politika 2018: hodnoty, vize, trendy jsme reagovali na sku-
tečnost rostoucího významu sociálněpolitických problémů. Zároveň stále častěji pociťujeme 
nedostatek vizí, jejichž hlásáním a zejména aplikací do praxe mohou odborníci a politici řešit 
současný i budoucí stav české sociální politiky.

Od té se právem očekává, že poskytne předpoklady, podmínky, impulzy a motivaci pro roz-
voj každého jedince, a tedy i pro prosperitu celé společnosti. Často se tak ale neděje. Jen málo 
sledujeme trendy v zahraničí a inspirujeme se příklady dobré praxe. Jen málo o těchto příkla-
dech diskutujeme. Politici nepříliš často naslouchají odborníkům, ti zase jen sporadicky vychází 
z bezpečného prostřední svých pracoven, uzavřených konferencí či učeben. Absentující komu-
nikace nejen vně oboru, ale i v jeho rámci způsobuje nepochopení, v lepším případě drobné 
konflikty, v tom horším naprostou ignoraci jiných názorů, individuálních zkušeností. To vede 
k neschopnosti dojít k jakémukoli kompromisu a funkčnímu řešení.  

Problémy dnešní společnosti, mezi něž patří bezdomovectví, chudoba, problematika har-
monizace rodinného a profesního života či překotné změny v pojetí rodiny ale nečekají, zda se 
budeme, či nebudeme schopni domluvit. Lidé, kteří jsou zatíženi těmito problémy, jsou více či 
méně odkázání na pomoc, v níž se setkají s různou mírou pochopení a podpory. Setkávají se 
s reakcemi, jež v roce 2018 můžeme jen stěží akceptovat: bariérou byrokracie, nekompetencí 
některých úřadů či úředníků, jejich neochotou nebo neschopností. 

Setkání, které jsme v listopadu 2018 iniciovali a zorganizovali, bylo unikátní příležitostí vy-
měnit si podnětné myšlenky. Sdílet navzájem vědomosti, vědecké úspěchy, výsledky pedago-
gické a vědecké činnosti. Akademici, odborníci ze soukromé i  státní sféry, ministryně práce 
a sociálních věcí, předsedkyně Akademie věd České republiky diskutovali o  tom, co Českou 
republiku a její občany trápí. A nejen to. V řadě případů jsme byli schopni dojít ke konsensuál-
ním stanoviskům, jaké dané problémy je možné řešit. 

Věřím, že celá řada témat, která sborník obsahuje, vás zaujme. Vydáním této publikace to ale 
nekončí. Budu rád, pokud si po přečtení jednotlivých příspěvků nenecháte svůj názor pro sebe. 
Ozvěte se jejich autorům nebo přijďte na některou z dalších akcí, kterou naše Národohospodář-
ská fakulta VŠE v Praze pořádá. 

Vážený čtenáři, jedním z hlavních témat workshopu Sociální politika 2018 byly hodnoty. 
Svými literárními díly o ztrátě hodnot a o hrozbách přesvědčení o nesmyslnosti a absurdnosti 
života se proslavil francouzský spisovatel, držitel Nobelovy ceny za literatury, Albert Camus. 
„Pravá svoboda neexistuje bez vzájemného porozumění,“ uvedl na sklonku svého krátkého ži-
vota. Přál bych si, abychom zejména my, lidé působící v oblasti sociální politiky, měli toto hlu-
bokou myšlenku neustále na paměti.
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n Úvodní slovo
Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd ČR

Dovolte mi, abych vás jménem Akademie věd České republiky pozdravila při příležitosti ko-
nání mezinárodního workshopu Sociální politika 2018: hodnoty, vize, trendy. Velmi oceňuji, 
že se námětem setkání stala témata, která v současnosti působí problémy všem tzv. moderním 
společnostem, jako je například problém sociálních nerovností v demokratických systémech. Je 
také velmi dobré přemýšlet, jaké vize a trendy mohou sociální politiku inspirovat do budoucna. 
Zvolené téma navíc dobře zapadá do rámce letošních osmičkových výročí, kdy si připomínáme 
jubilejní výročí vzniku Československé republiky a osobnost Tomáše Garrigua Masaryka, který 
se sociální problematice intenzivně věnoval ve svém stěžejním díle Otázka sociální. Dnes, po 
uplynutí celého století od vzniku tzv. první republiky, lze konstatovat, že čas nic neubral na ak-
tuálnosti Masarykovy kritické analýzy teorie socialismu a zejména marxismu.

V souvislosti s tématem semináře bych také ráda připomněla, že Akademie věd České re-
publiky věnuje trvalou pozornost společensky relevantním otázkám, a to hlavně v rámci naší 
nové platformy, tzv. Strategie AV21. Její interdisciplinární programy hledají odpovědi na otázky 
zásadního významu pro fungování současné společnosti. Odtud i její motto „Špičkový výzkum 
ve veřejném zájmu“. V oblasti efektivních veřejných politik jde například o výzkum toho, jaké 
formy mají výnosy ze vzdělání, jak jsou vysoké a jak vzdělanost ovlivňuje zaměstnanost i dlou-
hodobý ekonomický a sociální rozvoj. Dalšími důležitými výzkumnými tématy jsou sociální 
a ekonomické fenomény ve vazbě na stárnutí české společnosti nebo výzkum na téma, které síly 
drží heterogenní společnosti pohromadě a které je rozdělují. Nedílnou součástí této naší aktivi-
ty je také silný důraz na to, aby výsledky výzkumu v rámci této platformy byly srozumitelným 
způsobem komunikovány směrem k veřejnosti a tvůrcům veřejných politik. V neposlední řadě 
Strategie AV21 přispívá i k přípravě nastupujících generací společenskovědních výzkumníků, 
kteří se seznamují jak s českými a mezinárodními reáliemi, tak i s moderními metodologickými 
přístupy a standardy vědecké práce. 

Chci vás ujistit, že jako předsedkyně Akademie věd ČR budu i nadále důsledně dbát na zapo-
jování vědeckých pracovníků do veřejných diskusí na odborná témata a podporovat rozmanité, 
pro širokou veřejnost atraktivní formy zpřístupňování výsledků vědecké práce. 
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n Úvodní slovo
Jany Maláčové, ministryně práce a sociálních věcí ČR (ČSSD)

Vážené dámy, vážení pánové,

účinná sociální politika prospívá střední třídě. Bohatí si mohou myslet, že si veřejné služby od 
školství přes zdravotní péči po dopravu zajistí sami a na důchod si v mezičase naspoří. Nej-
chudší se bez pomoci státu neobejdou a sociologická data nám opakovaně říkají, že chudoba 
i úroveň vzdělání se zvláště v nejchudších rodinách doslova dědí.

Střední třída je zvyklá na přístup k veřejným službám, které znamenají moderní vzdělání pro 
děti, dobrou zdravotní péči, když je potřeba, dostupnou a rozšířenou dopravu, když chci dojíž-
dět za prací nebo vyrazit s dětmi o víkendu na výlet. Standard veřejných služeb určuje životní 
standard střední třídy. Tedy skupiny, do které kromě jednoho procenta nejbohatších chceme 
patřit všichni.

Právě sociální demokracie má pak jako jediná za cíl, aby standard střední třídy mohli vyu-
žívat skutečně všichni lidé. I chudé děti, které se díky obědům zdarma prokazatelně lépe učí, 
zjevně raději chodí do školy, a možná právě proto se z dědičné chudoby vymaní. I milionář, 
který zrovna všechny své peníze prohrál na burze.

Krachy energetického Enronu v  listopadu 2001 nebo banky Lehman Brothers v září 2008 
dokládají, že zchudlý milionář zdaleka nemusí být jen příběhem z devatenáctého století.

Střední třída ovšem těží z účinné sociální politiky nejvíce. Za své daně dostává služby, které 
by si ze svých peněz sama nikdy nemohla koupit. Jen jednoduchá operace slepého střeva vyjde 
na pětadvacet tisíc korun, složitá operace srdce na milion. Plaťte k tomu hypotéku, školné na 
soukromé univerzitě nebo jen soukromou školku a sami se dopočítáte, že kvalitu služeb, kterou 
dnes má česká střední třída k dispozici, si téměř žádný jednotlivec nikdy v životě ani jen na pár 
týdnů nezaplatí.

Oproti chudým pak má střední třída výhodu, že veřejné služby skutečně využívat umí. K lé-
kaři dojde včas. Na vlak má slevu. Do lepší školy bude s dítětem dojíždět.

Sociální neboli veřejná politika má mnoho rozměrů. Doposud jsem psala o vzdělávání, zdra-
votní péči a dopravě, protože je snazší si je představit. Přímo na Ministerstvu práce a sociálních 
věcí máme ze služeb pro střední třídu na starosti třeba výši důchodů (ano, od ledna 2019 po-
rostou asi o devět set korun) a nárok na místo v mateřské škole pro děti od tří let věku (aby se 
rodiče mohli vracet do práce). Prosazujeme, aby se znovu začala hradit nemocenská od prvního 
dne nemoci. Snad to ocení všichni nachlazení a jinak nemocní už od příští zimy.

Jsem ale pokaždé ráda, když se o sociální politice mluví nejen ve zkratkách televizních debat, 
ale i na akademické a teoretické úrovni – jako o konceptu. Proto jsem ráda přijala záštitu nad 
touto konferencí a ráda si přečtu i ty nejlepší příspěvky z tohoto sborníku.
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n CHUDOBA: OD CTNOSTI PO SOCIÁLNÍ PROBLÉM
 POVERTY: FROM VIRTUE TO SOCIAL PROBLEM

Vladimír Barák

 
Abstrakt
Příspěvek popisuje postupný přerod vnímání chudoby od ctnosti v období starověké antiky po multi-
dimenzionální sociální problém v současnosti. Současné pojetí chudoby se pak formuje od začátku 21. 
století, kdy ji již nelze chápat jen úzce jako problém bídy, ale v mnohem širším pojetí jako problém nerov-
nosti a nedostupnosti sociálních statků, který způsobuje sociální vyloučení. Stále častěji se problematika 
chudoby řeší v oblasti práva, zejména lidských práv. 
Klíčová slova:  chudoba, historie, lidská práva
JEL kódy:  A13, H20 

Abstract
This paper describes a gradual shift in perceived poverty from virtue in ancient times to a multidimensi-
onal social problem at present. The current concept of poverty has been formed since the beginning of 
the 21st century, when it can no longer be understood as a problem of misery, but in a much broader 
sense, as the problem of inequality and unavailability of social goods that causes social exclusion. Incre-
asingly, the issue of poverty is addressed in the area of law, especially human rights.
Keywords:  poverty, history, human rights
JEL codes:  A13, H20

 

Úvod
Téma chudoby se stává globalizovaným jevem, jímž se zabývá stále větší množství odborných 
vědeckých týmů napříč světem. Takovému trendu se nelze divit: jde o jev, který provází lidstvo 
od jeho vzniku. V literatuře lze proto za poslední desítky let najít celou řadu definic chudoby, 
často velmi rozmanitých a více či méně konkrétních. 

Přístup k chudobě se v historii mění až diametrálně. Už staří antičtí filozofové ji vnímali 
jako ctnost, jako znak kritického chování vůči zavedené společnosti, snahu o nastavení zrcadla 
veřejnosti. Diogenes ze Sinópy (asi 404–323 před Kristem) podle dobových anekdot a spisků 
dával na odiv svou chudobu přespáváním v sudu, absentujícím vlastnictvím jakéhokoli osobní-
ho majetku či nošením lucerny během dne, kdy údajně prohlašoval, že hledá skutečně upřím-
ného a ctnostného člověka, přičemž ani ona lucerna mu nepatřila. Šlo o typického představitele 
celé filozofické školy, kynismu. Tu ve 4. století před Kristem založil Sókratův žák Antisthenés 
a dařilo se jí přežívat celou tisícovku let. Její následovníci opovrhovali konvencemi běžného 
života i vymoženostmi civilizace. Upřednostňovali skromnost a  jednoduchost. Tento přístup 
lze charakterizovat jednoduše a  stručně Sókratovým výkřikem: „Na světě je tolik věcí, které 
nepotřebuji!“

1  Středověk a chudoba
Chudoba jako jev pozitivní byla vnímána i v období středověku. Už v této době došlo k rozšíře-
ní daného pojmu. Nešlo pouze o nedostatek jídla jako materiálního neduhu. Panovníci do chu-
diny běžně zařazovali osoby, jež se nedokázaly bránit zbraní, neměly přístup ke vzdělání, byly 
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do značné míry opuštěné a neschopné domoci se jakéhokoli práva. I v tomto období existovala 
chudoba dobrovolná. I v tomto případě byla idealizována, šlo o vysoce uznávanou hodnotu. Na 
této „ctihodnosti“ ostatně stavěly mnišské řády a církve.

Obrat v  pohledu na chudobu lze dohledat v  období novověku. První polovina 16. stole-
tí byla charakteristická takzvaným pauperismem, masovým přílivem chudých lidí do velkých 
měst. Západoevropská města musela reagovat, činila tak vůbec prvními reformami sociální 
péče. Mezi typická opatření patřila sčítání chudiny, nucené práce, zákaz žebrání na veřejnosti 
či vzdělávání chudých dětí. Péče o chudé přecházela z církví na světské představitele státních 
celků. Novověk lze označit za období, kdy chudoba byla prakticky pojata coby sociální problém. 
Ten se řešil kombinací dobročinnosti, organizovaným zajišťováním práce a tvrdou represí. Už 
v té době se však rozlišovalo mezi chudinou zasluhující si podporu a práceschopnými „línými 
tuláky“. Již roku 1730 například saský komerční rada P. J. Marperger doporučoval bezpečnost-
ním složkám třídit chudáky na svévolné, silné, líné a podvodné na jedné straně, a na potřebné 
a slabé na straně druhé. Veřejná správa měla každému zajistit prostředky, aby nemusel žebrat 
na veřejnosti. Ten, kdo tak přes doporučení činil, byl z veřejného prostoru odstraněn i násilím. 
Řešení chudoby bylo založeno na paternalistickém přístupu, opatření přicházela shora, veřejná 
správa působila jako regulační orgán. 

2  Současné pojetí chudoby
Z hlediska vědy se chudoba stala významným tématem až ve dvacátém století. S rozvojem bá-
dání docházelo i ke změnám přístupu k chudým z pozice státu. Pokud novověk působil vůči 
chudým direktivně, ve dvacátém století se začínají představitelé států přiklánět k politice po-
vzbuzování – místo represe výchova ke svépomoci.

To, jak docházelo ke změnám v jejím pojetí, lze ilustrovat jednotlivými definicemi chudoby 
tak, jak ji definovali autoři a instituce v různých časových obdobích.

„Chudí lidé se nachází pod hranicí chudoby a tu tvoří… příjmy, které již nepostačují k uspo-
kojení základních životních potřeb jedince“ (Rowntree, 1908). 

„Jde o neschopnost jedince zajistit si základní životní standard“ (Světová banka, 1990). 
„Chudobu lze definovat jako stav člověka charakterizovaný trvalou nebo chronickou depri-

vací týkající se zdrojů, schopností, možností volby, bezpečí a moci, jež jsou nutné pro to, aby 
se člověk mohl těšit slušné životní úrovni a ostatním občanským, kulturním, hospodářským, 
politických a sociálním právům“ (Batthyány, 2010). 

Jak je patrné, dnes již definice chudoby není zdaleka jednoznačná a můžeme konstatovat, že 
je vždy poplatná té dané době a tomu kterému subjektu, jež ji právě využil. 

Právě 19. a první polovina 20. století byly typické pro koncepty chudoby, jež vycházely z ab-
solutního pojetí, kdy hranice chudoby vycházela z minimálních výdajů rodiny. Zásadně se to 
mění v roce 1958, kdy J. K. Galbraight publikuje, že neexistují společenské mechanismy, které 
by zaručovaly i  za předpokladu zdravého ekonomického růstu omezení chudoby. Definoval 
tedy chudobu jako nikoli pouhý absolutní stav příjmů, ale jako rozdíl v příjmech jednotlivce 
a průměrného příjmu v dané části společnosti. Pokud se zjistí příliš velký rozdíl, lze hovořit 
o chudobě. 

Současné pojetí chudoby se pak formuje od začátku 21. století, kdy ji již nelze chápat jen úzce 
jako problém bídy, ale v mnohem širším pojetí jako problém nerovnosti a nedostupnosti soci-
álních statků, který způsobuje sociální vyloučení. Zatímco u států rozvojových stále sledujeme 
ve vysoké míře výskyt chudoby absolutní, podle standardizovaných, klasických kritérií, kdy nej-
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používanější klasifikací chudoby vytvořenou Světovou bankou jsou hranice denních příjmů na 
osobu (a jako stav extrémní chudoby označujeme život za méně než 1 USD na den), ve státech 
vyspělých hovoříme nejčastěji o chudobě relativní. Sledujeme mnohem více dimenzí problému 
chudoby, jako je například nepřístup k zaměstnání, vzdělání, bydlení a možnostem podílet se 
na chodu společnosti. Hovoříme o sociálním vyloučení. Jde o důsledek strukturálních změn, 
které provázejí sociálně-ekonomický vývoj společnosti. Patří mezi ně zejména změny na trhu 
práce, technologické změny ve společnosti, změny ve struktuře domácností či demografické 
změny. Státy se také potýkají s fenoménem globalizace. Její vliv na chudobu je nemalý. Tlakem, 
který vytváří, podporuje tendenci zvyšovat nerovnost. 

Jak je zřejmé z výše uvedeného, chudoba doznala a  stále doznává výrazných změn. Stará 
chudoba může být spojována zejména s vlivem životního cyklu na schopnost či neschopnost 
práce, typicky u osob věkem starých, nemocných či u osamělých rodičů samoživitelů. Nová 
pak s pozicí jedinců a sociálních skupin na trhu práce (nezaměstnaní, neúplné rodiny, skupiny 
znevýhodněné na trhu práce) a objevuje se v komplexu dlouhodobé nezaměstnanosti. Novou 
chudobu lze vnímat jako vysoce závažnou. Z kvantitativního hlediska se totiž vyznačuje vyšším 
počtem ohrožených osob, neboť se objevuje napříč věkovými skupinami, různými sociálními 
a ekonomickými kategoriemi u osob různých etnických původů a na širokém územním rozlo-
žení. Kvalitativní hledisko je pak typické tím, že chudobou jsou ohroženy také osoby se stálým 
zaměstnáním (Kolibová, 2011). 

Tím, jak se mění česká společnost, mění se i ohniska chudoby. Týkají se: 

• příslušníků domácností, kde výdělečně činný je pouze rodič, protože druhý je nepříto-
men (typicky jde o matky samoživitelky s podprůměrným výdělkem, které se samy starají 
o dvě či více dětí),

• chudoby předlužených rodin, které splácí své závazky u nebankovních společností, ener-
getických společnosti, dopravních podniků apod.,  

• dlouhodobě nezaměstnaných, typicky kvůli nedostatku práce či zdravotnímu handicapu 
(Keller, 2010). 

Ohroženy jsou například všechny osoby pobírající minimální mzdu, což se týká přibližně 
sta tisíc Čechů. Tato skutečnost je zásadní – ohroženi chudobou jsou lidé, kteří nemají žádný 
zdravotní handicap, nevyhýbají se pracovním příležitostem a plně se zapojují v rámci trhu prá-
ce tím, že jsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek, odvádí daně a plní své základní úlohy ve 
společnosti.

V současnosti můžeme konstatovat, že chudoba má jednoznačně svůj ekonomický rozměr. 
Pokud v současnosti přijmeme tezi o krizi sociálního státu, tak ta reaguje na selhání dominant-
ních institucí moderní společnosti. Přenos důsledků globální ekonomické soutěže do oblasti 
trhu práce naráží na mechanismy přizpůsobení trhů práce a jeho nedostatečnou adaptaci vůči 
požadavkům flexibility včetně neschopnosti řešit problémy zaměstnatelnosti (Kolibová, 2011). 

Chudoba má ale i  rozměr sociální. Jak u konkrétních jedinců postižených chudobou, tak 
u společnosti coby celku. Chudoba úzce souvisí s hrozbou sociálního vyloučení. V souvislosti 
s tím, že moderní společnost vytváří své vlastní formy vyloučení a vyloučení z jednoho systému 
je v ní pro jedince současně vyloučením z řady jiných systémů: například nemáme-li peníze, 
nezískáme vzdělání a nemáme-li vzdělání, jen obtížně získáváme práci (Luhman, 1986). 

Pokud chudoba přímo souvisí se sociálním vyloučením, pak neschopnost vyloučených efek-
tivně participovat na ekonomickém, politickém, kulturním a sociálním životě společnosti není 
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jen jejich osobním rizikem, ale představuje i riziko pro společnost. Z tohoto pohledu tak pro-
blematiku chudoby lze vnímat jako tzv. „nové sociální riziko“ (Keller, 2011). 

3  Chudoba jako porušení lidských práv
Stále častěji se chudoba zmiňuje i jako problém s rozměrem právním, lidsko-právním, etickým 
a morálním, kdy lidstvo a společnost zapomínají na přirozenou solidaritu a zodpovědnost vůči 
druhým osobám. To souvisí s koncepty chudoby, s nimiž se stále aktivně pracuje.

První koncept vnímá chudobu jako důsledek nespravedlivého uspořádání společnosti. Ve 
vztahu k chudým jsou příčiny jejich chudoby externalitami, nad nimiž nemají žádnou kont-
rolu. Chudoba tak není výsledkem osobní neschopnosti, nedostatečnosti, ale působením sil ve 
společnosti, kdy určitý řád staví bohaté nad chudé. Druhý koncept hovoří o opaku: chudoba 
je výsledek osobních vlastností – např. lenosti, nedostatku vůle, nedbalosti, nepředvídavosti či 
špatných morálních vlastností. Diskuse mezi sociálními vědci – sociology, psychology, filozofy, 
ekonomy apod. – se pak již nevede nad jedním či druhým konceptem, ale nad mírou působení 
daného konceptu. Základní otázka již tedy nezní, zda si za svůj stav může chudý sám. Otázka 
zní: nakolik si může chudý člověk za svůj stav? Případně, nakolik může za stav chudého člověka 
jeho prostředí? 

Právě lidsko-právním, etickým a morálním rozměrem chudoby se zabývá publikace Právo 
nežít v  chudobě, chudoba jako porušován lidských práv, již v  roce 2010 vydalo nakladatelství 
Filosofia v  edici Filosofie a  sociální vědy. Autory publikace jsou členové výzkumného týmu 
Social Watch, známé sítě občanských organizací, jež od roku 1995 sleduje plnění závazků vlád, 
Organizace spojených národů a dalších mezinárodních organizací v oblasti ochrany lidských 
práv, s  akcentem na dosahování rozvojových cílů přijatých na mezinárodní úrovni v  oblasti 
genderové rovnosti a odstraňování světové chudoby. 

Autoři publikace vedle sebe staví seznam lidských práv zakotvených v mezinárodních do-
hodách (Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodář-
ských sociálních a kulturních právech atd.), jež bychom mohli obecně shrnout pojmem základ-
ní lidská práva a stav chudoby, který je s těmito právy (na základě mínění autorů) v rozporu. Pro 
doplnění uveďme, že mezi základní lidská práva patří na základě ratifikovaných nadnárodních 
dohod mimo jiné právo na život a fyzickou integritu, na svobodu myšlení a projevu, právo na 
vlastnění majetku, práva na zdraví, vzdělání, slušné bydlení apod. 

Chudobu coby multidimenzionální problém do spojení s dodržováním lidských práv for-
málně uvedla deklarace Světového summitu o sociálním rozvoji z roku 1995:

„Chudoba má různé projevy zahrnující neexistenci příjmu a produktivních zdrojů postačují-
cích k zajištění udržitelného živobytí, hlad a podvýživu, špatný zdravotní stav, omezený nebo 
neexistující přístup ke vzdělání a dalším základním službám, zvýšenou nemocnost a úmrtnost 
z nemocí, bezdomovectví a nevhodnost bydlení, škodlivá prostředí, jakož i sociální diskriminaci 
a vyloučení. Chudoba je také charakterizována neúčastí na přijímání rozhodnutí a na občan-
ském, společenském a kulturním životě.“ 

Autoři publikace dedukují, že jestliže se chudoba přijatými smlouvami definuje jako neexis-
tence prosperity nebo zdrojů umožňujících dobrou kvalitu života, je nutné mít na paměti i další 
její rozměry: možnost disponovat volným časem, osobní bezpečnost, ochrana proti veřejnému 
a soukromému násilí, ale také ochrana proti přírodním katastrofám nebo genderová rovnost. Je 
zřejmé, že od naivní představy chudoby v období antiky nebo středověku, došlo k výraznému 
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posunu. V posunu pak došlo i v řešeních: od prvotní podpory výběru chudoby coby životního 
stylu „vhodného k následování“, k sociálnímu problému, jež je třeba vymýtit.

Ve zkratce řečeno, dochází k posunu od dřívějšího „rozvojářského“ přístupu k chudobě, za-
loženém na základní lidské potřeby, k přístupu založeném na právu jedince. Jednotlivec má 
z tohoto pohledu status „držitele práva“, z čehož plyne, že ostatní jsou „nositelé povinností“. Za-
tímco dříve byla nositeli povinností buď komunita, nebo panovník, v současnosti jsou to vlády 
jednotlivých zemí. Držitel má legitimní nárok na dodržování základních lidských práv. Pokud 
mezi ně patří i nárok na „slušný život“, je povinností politických reprezentací toto právo u svých 
občanů naplnit. Autoři publikace jsou však velmi rezolutní v otázce ekonomické. Sociální sys-
témy jednotlivých států totiž nejsou nastaveny pouze na základě politických rozhodnutí, ale 
také na základě objektivně stanovených kritérií: například podle možností státních rozpočtů. 
To však Social Watch nepřipouští: „Státy nesou odpovědnost přesahující odpovědnost konkrét-
ních vlád a plynoucí z dohod uzavřených v mezinárodním systému lidských práv. Tyto závazky 
nelze měnit podle toho, jaké zdroje jsou k dispozici. Mají totiž co dělat s právem všech lidí na 
slušný život.“ 

Autoři publikace opakovaně zdůrazňují, že fenomén chudoby musí být chápán jako víceroz-
měrný jev, jehož každý rozměr je spojen s některým základním lidským právem. Platí přitom, 
že u přístupu na základě lidských práv jsou všechna práva nedělitelná a navzájem ve větší či 
menší míře propojená. Zranitelnost v jedné oblasti znamená zranitelnost v oblastech dalších. 
To způsobuje částečnou či úplnou neschopnost vést slušný život. Život v  chudobě jde ruku 
v ruce se znakem nedostupnosti různých služeb, v důsledku k neumožnění dosažení slušné ži-
votní úrovně. Právě slovo „zranitelnost“ je pak podle autorů stěžejní: pojem zranitelnosti ve sta-
vu chudoby výrazně promlouvá do podoby chudoby a každého individuálního příběhu daného 
jedince. „Komunita je tak zranitelná, jak zranitelní jsou její členové. […] Brát v úvahu musíme 
také tu okolnost, jak zranitelná je úroveň sebeurčení lidí a jejich schopnost zvládat situace, a to 
jak z hlediska kladného potenciálu, tak z hlediska jednání, k němuž se mohou uchýlit zranitelní 
jedinci.“

Chudoba je podle Social Watch „nejvýraznějším příkladem neuplatňování lidských práv 
v moderní společnosti“. Lidská práva jsou porušována, což platí nejen pro hospodářská, soci-
ální a kulturní práva, ale v řadě zemí také práva sexuální či reprodukční. Tak jako dříve propa-
gátoři chudoby bojovali proti vládnoucí elitě, jsou dnes jejími kritiky bojovníci proti chudobě. 
Vládnoucí model společnosti, který je podle výzkumníků kapitalistický, patriarchální a andro-
centrický, prý pracuje proti podmínkám, jež by umožnily rozvoj lidského potenciálu. Jde o dů-
sledek existence chudých lidí, jež nemají přístup k minimu umožňujícímu účast na společnosti, 
a příčinou jsou kolektivní nebo osobní zájmy jiných.

Závěr 
Vzhledem k výše uvedenému můžeme snadno nabýt dojmu, že Social Watch je organizací radi-
kální. Do značné míry ano. Velmi přímočaře staví chudé lidi do role obětí, stát a společnost pak 
do role viníků. Zároveň je ale nutné dodat, že tato mezinárodní síť občanských organizací má 
značný vliv na tvorbu politik jednotlivých zemí. Expertní stanoviska organizace mají poradní 
hlas v řadě rozhodnutí politických reprezentací rozvinutých zemí, její jednotlivé součásti sítě 
pak mají doslova hmatatelné výsledky v zemích rozvojových. Díky velmi propracované základ-
ně odborníků napříč světem disponuje Social Watch statistikami a údaji, které se nadnárod-
ním veřejným institucím daří získávat jen velmi těžce. Jí prosazované myšlenky tedy mají své 
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hluboké kořeny a důvody – čerpají nejen z teoretických východisek, ale zejména z přímé práce 
v terénu, kdy síť má své zastoupení ve 190 zemích světa.

Chudoba prochází postupnou evolucí, kdy jsou spojována různá její pojetí, což jen dokazuje, 
jak mnohovrstevnatým a  těžce uchopitelným problémem je. I proto se stále více zdůrazňuje 
potřeba preference takových způsobů měření, jež akcentují nepeněžní formy měření chudoby 
se zaměřením na zjišťování deprivačních indexů.   

Právě hrozba deprivace je jednou z největších sociálních pastí, jež na člověka v souvislosti 
s chudobou čekají. Z důvodu přetrvávajícího stavu chudoby je jedinec znevýhodněn prakticky 
po celý život – ve školním kolektivu, v místním okolí, v přístupu ke vzdělání, sportu, kultuře, 
v kontaktu s blízkými osobami, na trhu práce, ale například i v  seniorském věku v přístupu 
k aktivizačním činnostem. 

Stále více se ukazuje, jak nutná je spolupráce odborníků z různých vědních disciplín a jak 
nutné je kladení důrazu na řešení chudoby a vytvoření takových podmínek, které by chu-
dobu co nejvíce omezily. Tomu však brání rozpad sociálně odpovědné společnosti a tříštění 
společnosti, kdy sledujeme odtrhávání elit od zbytku společnosti a zvětšování rozdílů mezi 
střední třídou a třídou sociálně potřebných. Chudoba v současné době jednoznačně působí 
jako diskriminační faktor. Omezuje lidské právo na život a jeho důstojné prožití. Jako mezi-
generační problém odsuzuje lidi ke strádání, a to často od kolébky do smrti. I přes výše uve-
dené však řada politiků a úředníků problematiku zlehčuje a hovoří o „nejlepší životní situaci 
Čechů všech dob“. Výroční zpráva Social Watch z roku 2018 však varuje: problémem pro stále 
více Čechů jsou ztenčující se sociální jistoty a pád do sociální degradace. Míra předlužení 
domácností a množství exekucí se týkají téměř deseti procent obyvatel starších 15 let. Nákla-
dy na exekuce a dluhy, které často vznikají z původně bagatelních částek, deprivují statisíce 
obyvatel, přičemž ohrožují jejich majetky a zhoršují jejich sociální situaci exkluzí na okraj 
společnosti. Nejhorším důsledkem je bezdomovectví. Mezi další problémy je možné řadit 
krizi v oblasti bydlení, kdy se ceny nájmů stávají například pro seniory doslova likvidačními. 
Hypotéky, v souvislosti s růstem cen nemovitostí, jsou pro mladé rodiny prakticky nedosa-
žitelné. 

V případě přijetí teze, že chudoba a nemožnost žít důstojně jsou porušením základních lid-
ských práv, pak i v natolik civilizované zemi, jako je Česká republika, jsou základní lidská práva 
porušována v opravdu velkém rozsahu.
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n STANOVENÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU NA ZÁKLADĚ 
RELATIVNÍHO PROSPEKTIVNÍHO VĚKU

 RETIREMENT AGE BASED ON RELATIVE PROSPECTIVE 
AGE CONCEPT
Tomáš Fiala – Jitka Langhamrová

 
Abstrakt
V Evropě dochází již několik desetiletí ke snižování úmrtnosti a nárůstu délky života. To má mimo jiné za 
následek prodlužování průměrné doby pobírání starobních důchodů, což může vést k ohrožení finanční 
udržitelnosti důchodových systémů. V řadě zemí Evropy proto proběhly nebo probíhají reformy penzij-
ního systému, jejichž součástí je často zvyšování důchodového věku, někdy i nad obvyklou hranici 65 let.
Objevuje se pochopitelně požadavek, aby hranice důchodového věku byla nějakým způsobem svázána 
s očekávanou délkou života. Jedním z možných přístupů je určení hranice důchodového věku na zá-
kladě myšlenky tzv. relativního prospektivního věku, tedy na základě průměrného očekávaného podílu 
zbývající délky života. Článek obsahuje definici a metodologii výpočtu prospektivního věku a relativního 
prospektivního věku a dále pak výpočty a odhady vývoje hodnot relativního prospektivního věku v ČR 
v období 1960–2080 v porovnání s hodnotami pro členské země EU v roce 2016. Je zde rovněž návrh 
zvyšování důchodového věku v ČR vycházející z uvedeného principu.
Klíčová slova: stárnutí populace, důchodový věk, prospektivní věk, relativní prospektivní věk
JEL kódy: J26, J11, J14

Abstract
In many European countries there are intensions to rise the retirement age. The reason for this is the rise 
in life span and increase the period of old-age pension receipt, which can cause financial unsustainability 
of pension systems. A possible adjustment of the retirement age to the level of mortality can be based on 
the concept of so called relative prospective age: the ratio of the remaining life expectancy to the total 
expected life span. This paper brings methodological background of definition of relative prospective age 
and computations of its value for Czechia since 1960 until 2080 as well as for the European Union member 
countries in the year 2016. Values of retirement age for both males and females in Czechia as well as in 
other countries of the EU are compared with the corresponding values of prospective age. Recommen-
ded increase of the retirement age in Czechia after the year 2030 based on this principle is shown.
Keywords:  population ageing, retirement age, prospective age, relative prospective age
JEL codes:  J26, J11, J14

 

Úvod
Velmi často diskutovaným fenoménem současné doby je stárnutí populace (např. Gavrilov and 
Heuveline, 2003). Jeho hlavními příčinami je jednak trvalý nárůst délky života a dále pak po-
kles plodnosti žen, jejíž úroveň je ve většině zemí nižší než hodnota potřebná k zajištění prosté 
reprodukce. V některých zemích či regionech dochází ke zvýšení stárnutí obyvatelstva rovněž 
v důsledku emigrace mladých lidí v produktivním, resp. reprodukčním věku.

Stárnutí populace je velmi často považováno za závažné ohrožení stability sociálního státu, 
především co se týče důchodového zabezpečení a systému zdravotní a sociální péče. Většina 
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varovných či dokonce katastrofických prognóz však vychází z předpokladu neměnné hranice 
stáří, za kterou je často považován věk 65 let, tedy obvyklý důchodový věk v řadě zemí Evropy 
i jiných ekonomicky vyspělých zemí.

Již před více než 40 let navrhl Ryder (1975, str. 16) jinou definici hranice stáří. Vyslovil názor, 
že obvyklé měření věku jako doby uplynulé od narození je důležitou a smysluplnou charakte-
ristikou především pro mladé osoby před dosažením dospělosti. Pro starší osoby se zdá být na-
opak důležitější charakteristikou jejich zhoršování zdravotního stavu a zvyšování ekonomické 
závislosti nikoli doba uplynulá od narození, ale očekávaná délka zbývajícího života. Ryder proto 
doporučuje, aby za hranici stáří byl považován věk, v němž střední délka zbývajícího života 
nabývá určité dané hodnoty, například 10 let.

Uvedenou myšlenku stanovení věku na základě prospektivního, nikoli retrospektivního 
pohledu zpracovali velmi podrobně v řadě článků Sanderson a Scherbov. Zavedli pojem tzv. 
prospektivního věku definovaného jako věk, v němž střední délka zbývajícího života dosahu-
je stejné hodnoty jako střední délka života osoby daného věku při daném modelu úmrtnosti 
(Sanderson and Scherbov, 2007). Indikátory stárnutí populace založené na prospektivní hranici 
stáří nevykazují tak dramatický nárůst jako standardní indikátory (Sanderson and Scherbov, 
2010, 2013). Výpočty hodnot některých těchto indikátorů pro Českou republiku uvádějí např. 
Klapková, Šídlo a Šprocha (2015).

Růst délky života vede při neměnném důchodovém věku k nárůstu průměrné doby pobírání 
starobních důchodů. Mnoho evropských zemí proto zavádí nebo uvažuje o zvyšování důcho-
dového věku často nad obvyklou hranici 65 let. V některých zemích je (nebo má v budoucnu 
být) úroveň důchodového věku přizpůsobena vývoji úmrtnosti, přesněji řečeno nárůstu střední 
délky života (European Commission, 2018, str. 126, tab. 10).

V druhém pracovním týmu odborné komise pro důchodovou reformu ČR, se objevil návrh, 
aby byl důchodový věk v Česku stanoven tak, že by se průměrná doba pobírání starobního dů-
chodu pohybovala kolem 20 let. Důchodový věk by byl tedy definován nikoli na základě dosa-
žení nějaké konstantní hranice věku definovaného obvyklým způsobem (tj. retrospektivně), ale 
na základě konstantní hranice prospektivního věku. To by však znamenalo, že za předpokladu 
pokračujícího růstu délky života by stejným způsobem rostl důchodový věk a tedy také délka 
období ekonomické aktivity, zatímco délka období pobírání starobního důchodu by zůstávala 
stejná a doba pobírání důchodu (vzhledem k délce celého života) by relativně klesala. Odborná 
komise proto nakonec přijala návrh, aby byl důchodový věk určen tak, že lidé, kteří se jej dožijí, 
stráví v důchodu v průměru poslední čtvrtinu života (Odborná komise pro důchodovou refor-
mu, 2014). Příslušné výpočty by bylo nutno provádět na základě generačních (nikoli průřezo-
vých) úmrtnostních tabulek (Fiala, Langhamrová, 2015).

Důchodový věk by tedy nebyl určován na základě výše uvedeného (absolutního) prospek-
tivního věku, ale na základě relativního prospektivního věku, který je určen podílem očekávané 
průměrné délky zbývajícího života vzhledem k očekávané průměrné délce celého života.

V tomto článku je přesněji definován pojem relativního prospektivního věku a způsob vý-
počtu důchodového věku založeného na tomto principu. Při rostoucí délce života se zvyšuje 
i důchodový věk, ale takovým způsobem, že roste nejen doba ekonomické aktivity, ale i doba 
pobírání důchodu a poměr doby strávené v důchodu vzhledem k délce celého života zůstává 
stabilní.

Článek dále obsahuje výpočet relativního prospektivního věku v období od roku 1960 do 
roku 2080 a  jeho porovnání s  důchodovým věkem. Budoucí hodnoty vycházejí ze základní 
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varianty scénáře úmrtnosti populační projekce Eurostatu (Eurostat, 2017b). Jako referenční 
model úmrtnosti byly použity úmrtnostní tabulky pro Česko z roku 2030 tohoto scénáře a věk 
65 let odpovídající důchodovému věku v Česku v uvedeném roce. Dále byl vypočteny hodnoty 
relativního prospektivního věku jednotlivých zemí EU pro rok 2016 a provedeno porovnání 
s hodnotami důchodového věku v těchto zemích.

1  Prospektivní věk a relativní prospektivní věk
Pojem prospektivního věku vychází z předpokladu, že u starších lidí žijících v různých obdo-
bích nebo v různých zemích může být mnohem důležitější charakteristikou očekávaná délka 
jejich zbývajícího života (střední délka života v jejich aktuálním věku) než jejich (obvykle uží-
vaný) chronologický věk. Jinými slovy: není ani tak důležitá doba uplynulá od narození jako 
spíše (očekávaná) doba zbývající do smrti. Sanderson a Scherbov (2007) navrhují používat po-
jem zbývající délka života, aby se zdůraznilo, že se nejedná o obvykle používanou střední délku 
života novorozence.

Označme ex(t)střední délku zbývajícího života v přesném věku x v roce t. Pokud zvolíme 
nějakou úmrtnost považovanou za standardní (a  její charakteristiky označíme hvězdičkou), 
potom prospektivním věkem osoby v obvyklém (retrospektivním) věku x v  roce t je takový 
věk y (x, t), v němž je střední délka zbývajícího života v roce t stejná jako střední délka života 
v přesném věku x při standardní úmrtnosti, tj. platí
ey (x, t) (t) = ex*                      (1)
Výpočet jeho hodnoty provedeme metodou lineární interpolace
yx, t = y0x, t + ey0x, tt – ex*ey0x, tt – ey0x, t + 1t,                      (2)
kde y0(x, t) je (jednoznačně určené) celé číslo, pro něž je ey0 (x, t)(t) ex*, ale 
ey0x, t + 1(t) < ex*, h (Fiala, Langhamrová, 2018).
Pokud neuvažujeme absolutní, ale relativní délku zbývajícího života
rex(t) = ex(t)x + ex(t),                      (3)
můžeme analogickým způsobem definovat relativní prospektivní věk
ryx, t = ry0x, t + rey0x, tt – rex*rey0x, tt – rey0x, t + 1t,                      (4)
kde y0(x, t) je celočíselná hodnota, pro niž je rey0 (x, t) (t) rex*, zatímco rey0x, t + 1(t) < rex*.

2  Důchodový věk v Česku a relativní prospektivní věk
Od roku 1948 byl důchodový věk mužů v Československu a později v Česku stanoven na 60 let 
a téměř po pět desetiletí nedošlo k jeho změně. Důchodový věk žen byl od roku 1957 snížen 
z 60 na 55 let a později diferencován podle počtu dětí od 53 let (pět a více dětí) do 57 let (be-
zdětné). Důchodový věk žen se dvěma dětmi byl 55 let.

Od roku 1996 důchodový věk trvale roste: u mužů o dva měsíce, u žen o čtyři měsíce (a od 
roku 2019 o šest měsíců) pro každý další ročník narození. V roce 2030 by měl důchodový věk 
mužů a žen s nejvýše jedním dítětem činit 65 let, důchodový věk žen s více dětmi by měl této 
hranice postupně dosáhnout v následujících letech (Zákon 155/1995 Sb.). Pak by již měl být 
důchodový věk stejný pro muže i ženy bez ohledu na počet dětí.

Jako standard pro výpočet relativního prospektivního věku byl proto zvolen věk 65 let 
a předpokládaná úmrtnost v Česku v roce 2030 (bez rozlišení pohlaví) podle základní varianty 
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populační projekce Eurostatu z roku 2015. Relativní zbývající délka života při této úmrtnosti 
dosahuje 23,2 %. To je však průřezová hodnota; skutečný podíl zbývající délky života osob, 
které v roce 2030 dosáhnou 65 let, bude vzhledem k předpokladu dalšího snižování úmrtnosti 
o něco vyšší, zhruba 25 %.

Na základě tohoto zvoleného standardu byl proveden výpočet relativního prospektivního 
věku v Česku pro období 1960–2080. K výpočtu byly použity úmrtnostní tabulky Eurostatu 
1960–2016 (Eurostat, 2017a) a  úmrtnostní tabulky scénáře projekce z  roku 2015 v  základní 
variantě (Eurostat, 2017b) pro další roky. Uvedené hodnoty udávají pro každý rok věk, kdy by 
relativní délka zbývajícího života při úmrtnosti v daném roce byla stejná jako relativní střední 
délka zbývajícího života 65letých při úmrtnosti v roce 2030 (rovná 23,2 %).

Během prvních 30 let sledovaného období (1960–1990) hodnoty relativního prospektiv-
ního věku oscilují mezi 58 a 59 roky přesného věku. Příčinou je skutečnost, že v tomto ob-
dobí nedocházelo ke snižování úmrtnosti mužů (v některých letech dokonce mírně vzrostla) 
a úmrtnost žen se snižovala jen nepatrně. Od druhé poloviny 80. let sledujeme trvalý růst 
relativního prospektivního věku, který svědčí o poklesu úmrtnosti a růstu střední délky živo-
ta, a to i ve věku nad 60 let. Zároveň je zřejmé, že tempo zvyšování důchodového věku mužů 
v  období 1995–2030 (o  dva měsíce pro každý další ročník narození) je z  hlediska vývoje 
úmrtnosti zvoleno velmi dobře, neboť se jeho hodnoty příliš neliší od hodnot relativního 
prospektivního věku, což vede k zachování zhruba konstantní hodnoty podílu délky života 
strávené v důchodu (graf č. 1).

Graf č. 1:  Relativní prospektivní věk a důchodový věk v Česku 1960–2080
 

                                                                                     Zdroj: Data Eurostatu, vlastní výpočet a zpracování

Pokud se bude úmrtnost v Česku i po roce 2030 vyvíjet podle předpokladů scénáře základní 
varianty projekce Eurostatu z  roku 2015, měl by růst důchodového věku pokračovat, ovšem 
o něco pomalejším tempem.
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3  Důchodový věk v EU v roce 2016 a relativní prospektivní věk
Česko je často kritizováno za nízký důchodový věk a pomalé tempo jeho růstu. Rada Evropské 
unie doporučila České republice „Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejného důchodového sys-
tému, a to konkrétně rychlejším zvyšováním zákonem stanoveného věku pro odchod do důchodu 
a následně jasnějším provázáním tohoto věku se změnami ve střední délce života“ (Doporučení 
rady, 2014, str. 15). Z demografického hlediska lze však nižší důchodový věk v Česku a jeho re-
lativně pomalé zvyšování odůvodnit vyšší úrovní úmrtnosti a nižší střední délkou života v po-
rovnání prakticky se všemi zeměmi západní, severní i  jižní Evropy, které neprošly obdobím 
diktatury komunistického typu.

Rozdíly v úmrtnosti v  jednotlivých zemích Evropy v současné době a  jejich vliv na dobu 
pobírání důchodu lze posoudit výpočtem hodnot relativního prospektivního věku v těchto ze-
mích v roce 2016 (vypočteného stejně jako v předchozí kapitole na základě standardního věku 
65 let a předpokládané úmrtnosti v ČR v roce 2030) a porovnáním s aktuálním důchodovým 
věkem. V  některých evropských zemích není důchodový věk univerzální, ale závisí také na 
počtu vychovaných dětí (Česko, Slovensko), na době placení pojistného a/nebo na odvětví za-
městnání (Francie, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Německo). Důchodový věk může 
být flexibilní, na něm pak závisí výše důchodu (Švédsko, Finsko). V řadě zemí je důchodový věk 
žen stále nižší než důchodový věk mužů (ve většině bývalých socialistických zemí, ale i v Itálii, 
Rakousku a ve Velké Británii). 

Graf č. 2:  Relativní prospektivní věk a důchodový věk v zemích EU v roce 2016
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Graf č. 3:  Rozdíl průměrného důchodového věku a relativního prospektivního věku v zemích 
                   EU v roce 2016

          Zdroj: Evropská komise 2018, str. 126-127, tab. 10, vlastní výpočet a zpracování

           1. Důchodový věk žen závisí na počtu vychovaných dětí

           2. Důchodový věk závisí na době placení pojistného a/nebo odvětví zaměstnání

           3. Flexibilní důchodový věk ovlivňující výši důchodu

Vzhledem k vyšší úmrtnosti, a tedy nižší délce života, leží hodnoty relativního prospektiv-
ního věku v postkomunistických zemích (s výjimkou Slovinska) v rozmezí 61–64 let, zatímco 
v ostatních zemích s nižší úmrtností dosahují 65–67 let. V mnoha zemích jsou hodnoty důcho-
dového věku relativně blízké hodnotám prospektivního věku (např. v Itálii, na Kypru, v Belgii, 
Finsku, Dánsku a u mužů rovněž v Rakousku a ve Velké Británii). V jiných zemích, např. ve 
Francii či na Maltě, je důchodový věk v současné době výrazně nižší než relativní prospektivní 
věk. V Česku i na Slovensku je důchodový věk mužů nižší, ale relativně blízký relativnímu pro-
spektivnímu věku (graf č. 2).

Ve většině zemí západní, severní a jižní Evropy se rozdíl mezi průměrným důchodovým vě-
kem a relativním prospektivním věkem pohybuje od -2 do +1 roku (graf 3). Ve Francii a Slovin-
sku je důchodový věk asi o tři roky nižší než relativní prospektivní věk, na Maltě činí diference 
čtyři roky a důchodový věk rakouských žen je o více než pět let nižší než relativní prospektivní 
věk (graf č. 3). V Polsku, Rumunsku a Bulharsku je důchodový věk mužů o více než dva roky, 
v Maďarsku, Litvě a Lotyšsku zhruba o jeden rok vyšší než relativní prospektivní věk. Naproti 
tomu v Estonsku, Česku, Chorvatsku a na Slovensku je důchodový věk mužů stále nižší než 
relativní prospektivní věk, i když rozdíly činí pouze několik měsíců. Důchodový věk žen v post-
komunistických zemích (kromě Estonska, Lotyšska a Maďarska) je stále o několik let nižší než 
důchodový věk mužů, a tedy nižší než relativní prospektivní věk.
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Závěr
Koncept prospektivního věku, kdy se věk měří nikoli jako obvykle retrospektivně, ale prospek-
tivně, tedy jako očekávaná délka zbývajícího života, ukazuje, že vývoj řady indikátorů stárnutí 
není zdaleka tak kritický jako při užití obvyklého retrospektivního věku. Pro stanovení důcho-
dového věku se zdá být korektnější užít nikoli absolutního, ale relativního prospektivního věku, 
kdy je sledována nikoli absolutní délka zbývajícího života, ale podíl délky zbývajícího života 
vzhledem k očekávané délce celého života. Důchodový věk založený na tomto konceptu by se 
v případě růstu délky života zvyšoval takovým způsobem, že relativní doba strávená v důchodu 
vzhledem k délce celého života by zůstávala přibližně konstantní.

Výpočty prospektivního věku vycházející z předpokládané úmrtnosti v ČR v roce 2030 a dů-
chodového věku 65 let v tomto roce ukazují, že zvyšování důchodového věku mužů po roce 
1995 poměrně přesně odpovídá růstu relativního prospektivního věku a  že důchodový věk 
mužů v roce 2016 (63 let) vzhledem k nižší délce života v ČR odpovídá současným hodnotám 
důchodového věku kolem 65 let v řadě zemí západní, severní i jižní Evropy.
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ně vzdělání a rodinného stavu.

Zdroje
DOPORUČENÍ RADY ze dne 8. července 2014 k  národnímu programu reforem České republiky 
na rok 2014 a  stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z  roku 2014. Úřední 
věstník Evropské unie (2014/C 247/03) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv: 
OJ.C_.2014.247.01.0012.01.CES

EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy 
in old age in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. ISBN 978-92-79-
85657-0. DOI: 10.2767/406275.

1. EUROSTAT. Statistics Database. Database by themes. Population and social conditions. Mortali-
ty. Life expectancy by age and sex (demo_mlexpec). 2017a. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
show.do?dataset=demo_mlexpec&lang=en.

2. EUROSTAT. Statistics Database. Database by themes. Population and social conditions. Po-
pulation projections. Population projections at national level (2015–2080). Assumptions for 
mortality rates by age, sex and type of projection (proj_15naasmr) 2017b. http://appsso.eu 
rostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15naasmr&lang=en.

FIALA, T., LANGHAMROVÁ, J. Hranice důchodového věku zajišťující průměrnou dobu pobírání důcho-
du čtvrtiny života a modelové výpočty jeho hodnot. Fórum sociální politiky. Roč. 9, 2015, č. 5, str. 2–8. 
ISSN 1802-5854.

FIALA, T., LANGHAMROVÁ, J. Retirement Age in Czechia and Other EU Countries Based on the Con-
cept of Relative Prospective Age. In: International Days of Statistics and Economics (MSED). Praha, 
6.09.2018 – 8.09.2018. V tisku.

3. GAVRILOV, L. A., HEUVELINE, P. Aging of Population. In: Demeny, P. & McNicoll, G. (eds.) The 
Encyclopedia of Population. New York Macmillan Reference. 2003. USA. 



25

4. KLAPKOVÁ, M., ŠÍDLO, L., ŠPROCHA, B. Demografie, Č. 58, 2016. str. 126-141.

 ODBORNÁ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU: Návrh revizního systému nasta-
vení hranice důchodového věku. 2014. http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/upload 
s/2014/12/N%C3%A1vrh-revizn%C3%ADho-syst%C3%A9mu-nastaven%C3%AD-hrani 
ce-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-v%C4%9Bku-11.-prosince-2014.pdf

5. RYDER, N. B. Notes on Stationary Populations. Population Index, Vol. 41, 1975. No. 1, pp. 3–28. Pu-
blished by: Office of Population Research. Available at: http://www.jstor.org/stable/2734140.

6. SANDERSON, W. C., SCHERBOV, S. A New Perspective on Population Aging. Demographic Rese-
arch, Vol. 16, 2007. pp. 27–58. DOI: 10.4054/DemRes.2007.16.2. 

7. SANDERSON, W. C., SCHERBOV, S. Remeasuring Aging. Science, Vol. 329, 2010. No. 5 997, pp. 
1287–1288. DOI: 10.1126/science.1193647. 

8. SANDERSON, W. C., SCHERBOV, S. The Characteristics Approach to the Measurement of Popula-
tion Aging. Population and Development Review, Vol. 39, 2013. No. 4, pp. 673–685. DOI: 10.1111/j.
1728-4457.2013.00633.x.

ZÁKON 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění, aktuální znění, Příloha. 

Kontakt

Tomáš Fiala
katedra demografie fakulty informatiky a statistiky VŠE
nám W. Churchilla 4,  130 67  Praha 3
fiala@vse.cz

Jitka Langhamrová
katedra demografie fakulty informatiky a statistiky VŠE
nám W. Churchilla 4,  130 67  Praha 3
langhamj@vse.cz



26

n ZOHLEDNĚNÍ RODIČOVSTVÍ V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU ČR 
 PARENTHOOD WITHIN CZECH PENSION SYSTEM

Martin Holub  

 
Abstrakt
Nízká míra porodnosti v ČR vede vládu ČR k hledání opatření na podporu rodičů v rámci existujících 
daňových a sociálních systémů. Ministerstvem práce a sociálních věcí řízená Odborná komise pro dů-
chodovou reformu navrhla jako jednu z možných forem podpory rodičů v důchodovém systému mož-
nost stanovení různé výše pojistného na důchodové pojištění v závislosti na počtu vychovávaných dětí. 
V tomto příspěvku je tento návrh podroben důkladné mikroekonomické a makroekonomické analýze 
a posouzen ve vztahu k existující teorii důchodových systémů. 
Na základě provedené analýzy dochází autor příspěvku k závěru, že diferenciace pojistného na důcho-
dové pojištění je jako nástroj podpory rodičů nevhodné a nesystémové opatření, které rodičům přináší 
jenom zanedbatelné finanční efekty. Takto navrhované opatření dále nezahrnuje všechny v České re-
publice existující typy rodinného soužití. Autor se domnívá, že v rámci současné daňové a sociální politi-
ky existují vhodnější opatření jak podporovat rodiče.
Klíčová slova:  rodinná politika, důchodové pojištění, rodičovství, diferencované pojistné
JEL kódy:  H55, J26, G22 
viz https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel

Abstract
The low birth rate in the Czech Republic is one of the reasons that the Czech government started to find 
measures to support parents within existing tax and social systems. The Expert Committee on Pension 
Reform controlled by the Ministry of Labour and Social Affairs suggested as one of the possible forms 
of support for parents within the pension system the possibility of setting different amounts of pensi-
on insurance contributions depending on the number of children raised. In this paper, this proposal is 
subjected to thorough microeconomic and macroeconomic analysis and assessed in relation to existing 
pension systems theory.
On the basis of the analysis, the contributor concludes that the differentiation in pension insurance 
contributions is an inappropriate and non-systemic parental support tool that gives parents only negli-
gible financial effects. The proposed action does not include all existing family cohabitation in the Czech 
Republic. The author believes that there are more appropriate measures under the current tax and social 
policy that would lead to parental support. 
Keywords:  family policy, pension insurance, parenthood, differentiated contribution
JEL codes:  H55, J26, G22

 

Úvod 
V souvislosti s dlouhodobou udržitelností důchodových systémů a v evropských zemích rela-
tivně nízkou mírou porodnosti se v poslední době objevuje řada teoretických konceptů, které 
tyto dvě skutečnosti staví do vzájemného vztahu a snaží se pomocí podpory rodičů zvýšit míru 
porodnosti a  tím pak i  přeneseně zajistit dlouhodobou udržitelnost důchodového systému. 
Podpora rodičů je hledána napříč existujícími daňovými a sociálními systémy, důchodový sys-
tém nevyjímaje. 
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Podpora rodičů v  důchodovém systému formou zohlednění dob výchovy dětí má nejen 
v českém důchodovém systému dlouholetou tradici, přesto se objevují v probíhajících debatách 
o podobě důchodové reformy v ČR návrhy na změnu způsobu zohlednění dob výchovy dětí 
v důchodových nárocích rodičů, případně ve výši samotného důchodu (Hyzl, 2004, Hampl, 
2014). V roce 2014 byla Vládou ČR pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Minister-
stva financí ČR ustavena Odborná komise pro důchodovou reformu (OKPDR), jež měla za úkol 
mimo jiné řešit narovnání transferů mezi rodinami s dětmi a společností a zohlednění investic 
do výchovy dětí. Návrhy komise hovoří v souvislosti s nízkou mírou porodnosti o možnostech 
zavedení diferenciace výše důchodového pojistného v závislosti na počtu vychovávaných dětí 
(odborná komise pro důchodovou reformu 2015). Dle výstupů OKPDR tyto úvahy souvisejí 
jednak se snahou zvýšit porodnost a zajistit „lepší“ podmínky pro rodiny s dětmi a jednak se 
snahou zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost důchodového systému.

Cílem tohoto příspěvku je představit koncept diferenciace výše důchodového pojistného 
v závislosti na počtu vychovávaných dětí v důchodovém systému, podrobit tento návrh kritické 
analýze a identifikovat jeho slabá a silná místa. V příspěvku se autor bude dále věnovat i přepra-
covanému konceptu z dílny MPSV z února 2016. Na základě takto provedeného rozboru a zasa-
zení návrhu diferenciace výše důchodového pojištění na počtu vychovávaných dětí do kontextu 
českého důchodového systému si příspěvek klade za cíl předložit doporučení pro českou vládní 
politiku a rozšířit tak probíhající diskuze o směřování reformy důchodového systému v České 
republice.

1  Zohlednění rodičovství v důchodových systémech EU
Rodičovství je v důchodových systémech všech zemí EU zohledněno bez ohledu na zvolený 
systém sociálního zabezpečení. Děje se tak prostřednictvím zahrnutí doby výchovy dětí rodiči 
do zohledňovaných dob, které jsou relevantní při zjišťování nároku na důchod či jeho výši. 
Ve většině případů není při zohlednění dob výchovy dětí rozdíl mezi otcem či matkou. Doby 
výchovy však bývají většinou započteny pouze jednomu z rodičů.  Rozdíly mezi jednotlivými 
zeměmi existují 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 vý-
chovou dětí, mohou být kompenzovány zaplacením příspěvků za toto období ze státních pro-
středků 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 dů-
chod (doplnění minimálního počtu let potřebných pro získání nároku na důchod). Velmi oje-
diněle je výchova dětí zohledněna prostřednictvím započítání náhradních (nepříspěvkových) 
dob pojištění, za které nejsou placeny příspěvky na sociální pojištění. Doby výchovy dětí mo-
hou 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). U zemí s bodovým systémem je aplikováno připsání bo-
nusů 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. 
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V České republice je doba péče o dítě dlouhodobě zohledněna jako náhradní doba pojištění 
a má pro rodiče vliv jak na získání důchodového nároku, tak i na výši důchodu. Náhradní doba 
je definována jako péče o dítě ve věku do čtyř let, což je jedno z nejdelších období v rámci zemí 
EU. Péči lze započítat pro účely budoucích důchodových dávek jak ženám, tak mužům, avšak 
vždy pouze jednomu z pečujících rodičů. Dále je v rámci důchodového systému ČR umožněno 
ženám snížení věkové hranice odchodu do důchodu v závislosti na počtu vychovaných dětí. Od 
tohoto zvýhodnění žen se však postupně upouští postupným každoročním navyšováním dů-
chodového věku. Cílovým stavem je dosažení jednotného důchodového věku 65 let pro muže 
a ženy v roce 2031 pro generaci narozenou po roce 1971.

 
2  Diferenciace pojistného podle počtu vychovávaných dětí
Diskutovaný návrh důchodové komise není na poli důchodové teorie novinkou, v Evropě je 
myšlenka zohlednění dob výchovy dětí v nároku na důchod jejich rodičů či v jeho výši diskuto-
vána již od 80. let. V Německu tuto teorii zpracovává např. Sinn (2013), který navrhuje diferen-
ciaci ve výši důchodového pojistného podle počtu vychovaných dětí. Pro bezdětné pojištěnce či 
rodiče s nižším než arbitrárně stanoveným počtem dětí uvažuje o doplňkovém systému soukro-
mého pojištění. V jeho pojetí to znamená, že pro rodiče tří dětí by byla sazba takového pojištění 
nulová, s klesajícím počtem dětí by se pak zvyšovala. V práci Werdinga (2014) pak nacházíme 
návrh na zavedení slev na důchodovém pojistném, který obhajuje tzv. konceptem spravedlivé 
výše pojistného pro rodiče dětí. Návrh vychází z předpokladu, že důchodové zabezpečení může 
být realizováno buď investicí do systému sociálního zabezpečení (spoření), či investicí do lid-
ského kapitálu (dětí) případně kombinací obojího.

Diferenciace sazeb pojistných odvodů podle počtu vychovávaných dětí v rodině může být 
zavedena samostatně, jako se tomu stalo na velmi krátké období dvou let na Slovensku, nebo 
může být doplňkem existujících důchodových systémů např. tak, jak to ve své práci navrhu-
jí, Sinn (2013) či Hyzl a  kol (2004). Na Slovensku se jako v  jediné evropské zemi v  období 
1. 1. 2004 – 31. 12. 2005 uplatňoval institut snížené sazby pojistného u zaměstnance na starobní 
pojištění. Celková suma sazby pojistného u zaměstnance byla 4 %, za každé dítě si zaměstnanec 
mohl snížit sazbu o 0,5 %. S ohledem na fakt, že toto rozhodnutí bylo přijato proti vůli vlády, 
bylo nekoncepční a nespravedlivé, bylo po dvou letech zrušeno a nahrazeno zvýšením daňové-
ho bonusu za dítě. Možnost závislosti výše pojistného na počtu vychovaných dětí – jak směrem 
nahoru, tak dolů – se v roce 2005 objevila v reformních návrzích Socialistické strany v Portu-
galsku, k realizaci tohoto opatření však nikdy nedošlo.

Odborná komise pro důchodovou reformu v roce 2015 navrhla pro Českou republiku zavést 
diferenciaci sazeb pojistných odvodů na důchodové pojištění pro rodiny s dětmi. Cílem tohoto 
opatření má být částečné narovnání transferů mezi rodinou a společností z hlediska postavení 
stejněpříjmových domácností a posílení principu zásluhovosti zohledněním zásluh pracujících 
rodičů na výchově budoucí generace plátců pojistného. Odborná komise pro důchodovou re-
formu si od případného zavedení takového opatření slibuje ulehčení celkové finanční zátěže 
rodin s dětmi v období výchovy nezaopatřených dětí, kdy dochází k výraznému růstu výdajů na 
děti a ke značnému poklesu příjmu přepočteného na člena domácnosti.

Odborná komise pro důchodovou reformu v roce 2015 navrhla, aby došlo k nárůstu základ-
ní sazby důchodového pojištění na 29 % prostřednictvím zvýšení části pojistného hrazeného 
zaměstnancem o 1 % na 7,5 %. Tato základní sazba by platila pro pojištěnce bezdětných do-
mácností. Pro domácnosti s jedním dítětem by platila sazba 28 % (6,5 % pojistné připadající na 



29

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 při-
padající na zaměstnance) a domácnost se čtyřmi a více dětmi by hradila pojistné ve výši 21,5 %, 
tedy pojistné připadající na zaměstnance by bylo nulové. Za dítě by se pro tyto účely rozuměla 
nezaopatřená osoba do věku maximálně 26 let, žijící v domácnosti rodiče. Snížení pojistné saz-
by by se tak aplikovalo pouze v době faktické výchovy, nikoli 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.

MPSV pak v únoru 2016 návrh přepracovalo tak, aby byl výhodnější pro rodiče, kteří již své 
děti vychovali, neboť navrhlo zachovat sníženou sazbu i po ukončení období faktické výcho-
vy dítěte. MPSV navrhuje, aby ti, kteří splní podmínku péče minimálně o jedno dítě po dobu 
deseti let, platili původní sazbu pojistného 6,5 % i poté, co o dítě případně pečovat přestanou. 

3  Mikroekonomická a makroekonomická analýza
Při sestavování mikro a makroekonomických modelů simulujících navrhovanou původní va-
riantu diferenciace sazby pojistných odvodů OKPRD a  variantu upravenou MPSV byly vý-
chozími vstupními proměnnými modelově omezené statistické datové soubory. Údaje o přepo-
čteném počtu plátců pojistného vychází z dat ČSSZ v roce 2016 a následně byly upraveny dle 
struktury plátců pojistného v členění podle počtu a věku dětí v (i neúplné) rodině a podle typu 
domácnosti a ekonomické aktivity manželů, resp. partnerů, vycházející z dat sebraných v rámci 
posledního SLDB v roce 2011.

V úvahu pro modelové výpočty se brali pouze ekonomicky aktivní jedinci. Z  takto upra-
vených dat byla stanovena charakteristika ekonomicky aktivní populace (plátců pojistného) 
v členění podle počtu dětí (od 0 do 4 a více), která pak byla aplikována na populaci roku 2016. 
Tímto převážením přepočtených ekonomicky aktivních plátců pojistného vznikla modelová 
struktura aktuálních plátců pojistného – viz následující tabulka. 

Tabulka č. 1: Struktura a počet plátců pojistného

počet zohledňovaných dětí  zohlednění dob výchovy dítěte rodičům

% zastoupení počet plátců (v tisících)

0 36,61 1545

1 26,63 1124

2 30,44 1285

3 5,35 226

4 0,75 32

5 0,15 6,5

6+ 0,06 2,7

 celkem 4219

Zdroj:  Vlastní výpočty na základě dat ČSSZ 2016 a SLDB 2011

Prostřednictvím mikroekonomických modelů byly počítány mikroekonomické dopady uve-
deného opatření na individuální příjmovou situaci rodin. Makroekonomický dopad uvedeného 
opatření, tedy vliv na celkovou bilanci důchodového systému, byl pak zkoumán prizmatem 
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makroekonomického modelu. Zkoumání mikroekonomických dopadů navrhované úpravy 
bylo provedeno na příkladu hypotetického jedince majícího příjem ve výši průměrné hrubé 
mzdy (brána v úvahu ve výši všeobecného vyměřovacího základu pro rok 2017 ve výši 27 156 
Kč). Při hodnocení sociálních dopadů propočítávaných variant byla výsledná úleva porovná-
vána s průměrnými náklady na výchovu dítěte z šetření ČSÚ 2003 přepočtenými přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.

3.1  Mikroekonomický dopad

Tabulka č. 2:  Diferenciace sazeb pojistného a výše odvodů na důchodové pojištění  

počet zohledněných 
dětí 

sazba pojistného 
zaměstnanec

odvod pojistného 
zaměstnancem

úspora zaměstnance

0 7,5 2037 –272

1 6,5 1765 0

2 5,0 1358 407

3 2,5 679 1086

4+ 0 0 1765

Zdroj:  Vlastní výpočty na základě platné právní úpravy roku 2018 

Z provedených kalkulací je zřejmé, že u bezdětného jedince s příjmem na úrovni průměrné 
mzdy by opatření spočívající ve zvýšení základní sazby pojistného o jeden procentní bod mělo 
za následek zvýšení měsíčních odvodů ve výši 272 Kč. Pro domácnost s  jedním dítětem by 
se příjmová situace oproti současnému stavu nezměnila – její disponibilní měsíční příjmy by 
zůstaly stejné. Pro domácnost se dvěma dospělými jedinci s příjmy na úrovni průměrné mzdy 
a dvěma dětmi by pak navrhované opatření přineslo měsíční úsporu ve výši 814 Kč, což před-
stavuje 9,9 % nákladů rodiny spojených s přítomností dvou dětí (8262 Kč, ČSU 2003). V praxi 
však bude mnohem častější situace, kdy bude z dané rodiny aktivní pouze jeden člen domác-
nosti, neboť předpokládáme, že je jeden s rodičů na mateřské či rodičovské dovolené s nejmlad-
ším dítětem přítomným v rodině. Potom by úspora domácnosti se dvěma dětmi činila 407 Kč 
(4,7  % nákladů rodiny spojených s  přítomností dvou dětí v  rodině), případně 1086  Kč pro 
rodinu se třemi dětmi, což představuje 9,7 % nákladů spojených s přítomností tří dětí v rodině 
(11 159 Kč, ČSU 2003). Pro rodinu se čtyřmi a více dětmi, ve které by byl výdělečně činný pouze 
jeden dospělý člen domácnosti, by finanční výhoda pro čtyřdětnou domácnost byla 1765 Kč, 
což představuje marginální část rodinného rozpočtu a pokrývá 12 % nákladů spojených s pří-
tomností čtyř dětí v rodině. 

Za povšimnutí stojí i  dopad tohoto opatření na celé spektrum plátců pojistného. Znevý-
hodněno by bylo 36,6 % plátců pojistného (bezdětní), 26 % plátců pojistného by nemělo oproti 
současnému stavu nárok na žádnou podporu (jednodětné domácnosti) a 30,5 % domácností 
s dítětem v rodině (dvoudětné) by za předpokladu výdělečné činnosti jednoho z rodičů mělo 
nárok na celkovou slevu ve výši 407 Kč měsíčně (816 Kč v případě výdělečné činnosti obou 
rodičů), a pouhých 5,3 % by mělo nárok na slevu vyšší (tří a vícedětné rodiny). 

Z provedených propočtů lze vyvodit relativní nespravedlnost uvedeného přístupu. Jelikož 
základní náklady na výchovu dítěte jsou víceméně stabilní a na příjmu rodiny do jisté míry 
nezávislé, snížení pojistného je přímo závislé na velikosti příjmu, a tak uvedený příspěvek ve 
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formě možnosti snížení si pojistného poskytuje na „stejnou“ výchovu dětí různě vysoké pří-
spěvky Z podstaty tohoto opatření, kdy je pojistná sazba na důchodové pojištění snížena pouze 
výdělečně činným osobám, existuje významná skupina rodičů, kterých se toto zvýhodnění ne-
bude týkat z důvodu jejich nevýdělečné činnosti.

Zajímavé je pak srovnání celoživotního příjmu domácnosti v případě výchovy dětí ve varian- 
tě navržené OKPRD a variantě upravené MPSV. Na příkladu rodiny se dvěma dětmi (graf č. 1), 
což je nejčastěji se vyskytující model rodiny v ČR v posledních desetiletích a i nadále převažu-
jící v deklarovaných preferencích budoucích rodičů, bylo spočítáno, jak by se změnily celko-
vé příjmy domácnosti v  případě přijetí navrhovaných opatření. Modelově budeme uvažovat 
domácnost se dvěma výdělečně činnými dospělými, dvěma dětmi narozenými s odstupem tří 
let, z nichž prvorozené se narodí rodičům ve 28 letech a 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 
část pojistného připadající na rodiče byla 6,5 % a oba rodiče by ho platili 43 let, což odpovídá 
sumě cca 1 821 000 Kč zaplaceného pojistného. Podle navrhované varianty OKPRD by takoví 
rodiče platili 14 let zvýšenou sazbu 7,5 %, 14 let základní sazbu 6,5 % a 15 let sníženou sazbu 
5  %. Celkové zaplacené pojistné oběma rodiči za období 43 let by činilo cca 1 766 000 Kč. 
Navrhované opatření by tak přineslo za 43 let placení pojistného pro domácnost dvou ekono-
micky aktivních dospělých se dvěma dětmi úlevu ve výši téměř 55 000 Kč, což je zanedbatel-
ná částka, zejména při vzetí v úvahu modelového předpokladu nepřetržité výdělečné činnosti 
obou rodičů, což bude ve skutečnosti nedosažitelný požadavek. V případě varianty navrhované 
MPSV by pak takoví rodiče platili sedm let zvýšenou sazbu 7,5 %, 21 let základní sazbu 6,5 % 
a 15 let sníženou sazbu 5 %. Celkové zaplacené pojistné oběma rodiči za období 43 let by činilo 
cca 1 721 000 Kč, což by představovalo úsporu oproti současnému stavu ve výši 100 000 Kč 
a úsporu ve výši 55 000 Kč oproti návrhu OKPRD. S ohledem na výše uvedené se opět jedná 
o nevýznamnou částku v rámci celoživotního rodinného rozpočtu.

Graf č. 1:  Diferenciovaná sazba pojistného v průběhu pracovní kariéry 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě platné právní úpravy roku 2018

3.2  Makroekonomické dopady
Makroekonomický vliv navrhovaných variant, které předpokládají zvýšení či snížení příspěvku 
v závislosti na počtu vychovaných dětí pojištěnce, na bilanci důchodového systému může být 
oboustranný, může dojít jak ke zvýšení příjmů, tak k jejich snížení, zjednodušeně bude záviset 
na poměru bezdětných a s dětmi v daném roce. V následující tabulce je zachycen dopad navr-
hovaných opatření na saldo důchodového systému za předpokladu modelové populace sestro-
jené na základě omezení uvedených výše.
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Tabulka č. 3: Diferenciace sazeb pojistného a výše odvodů na důchodové pojištění

počet 
zohledně-
ných dětí

sazba pojistného 
zaměstnanec v %

vybrané pojistné v milionech 
Kč

počet plátců (v tis)
změna salda 

(v mil. Kč)

současný
stav

OKPDR
MPSV

současný 
stav

OKPDR MPSV
současný 

stav
OKPDR

MPSV OKPDR MPSV

0 6,5 7,5 140 955 145 989 87 594 1 545 927 5 034 –53 362
1 6,5 6,5 102 525 102 525 158 907 1 124 1 742 0 56 382
2 6,5 5,0 117 212 110 933 110 933 1 285 1 285 –6 279 -6 279
3 6,5 2,5 20 581 17 641 17 641 226 226 –2 940 –2940
4 6,5 0 3 724 2 860 2 860 41 41 –865 –865

Celkem 384 998 379 948 377 934 4 219 4 219 –5 050 –7 064
Zdroj: Vlastní výpočty na základě platné právní úpravy roku 2018 

Z provedených kalkulací vyplývá, že navrhovaná varianta diferenciace sazeb důchodového 
pojištění v závislosti na počtu vychovávaných dětí v rodině podle OKPDR by způsobila roční 
výpadek příjmů systému důchodového pojištění ve výši pět miliard korun, varianta MPSV do-
konce sedm miliard korun. Sankcionování bezdětných (rodičů momentálně nevychovávajících 
žádné dítě) by v žádném z porovnávaných případů nepokrylo výpadek pojistného způsobený 
úlevou rodinám se dvěma a více dětmi. Je tedy na místě otázka, zda parametry snížení pojist-
ného pro rodiny s více než jedním dítětem byly nastaveny vhodně. Například odstupňování 
snížení pojistné sazby s  každým dítětem přítomným v  rodině pouze o  jeden procentní bod 
by vedlo ke snížení deficitu o téměř čtyři miliardy korun. K těmto výpadkům příjmů je nutno 
ještě připočítat zvýšené administrativní náklady, které by tímto opatřením vznikly. V žádném 
z veřejně dostupných materiálů OKPDR či MPSV není stanovení sazeb pojistného pro rodiny 
s dětmi nijak vysvětleno.

4  Kritická analýza navrhovaného opatření
Ve světě doposud přijatá reformní opatření PAYG důchodových systémů přinesla mj. posílení 
vazby příspěvků odváděných pojištěncem do systému důchodového pojištění a výsledné dů-
chodové dávky, žádná země se dosud dlouhodobě nevydala cestou závislosti výše pojistného 
na počtu vychovaných dětí. Ač současné problémy průběžně financovaných důchodových sys-
témů, spojené s klesající mírou plodnosti, mohou navozovat dojem závislosti těchto systémů 
na vztazích mezi různými generacemi, není tento fakt důvodem pro vznik nových konceptů 
důchodového zabezpečení zohledňujících počet vychovaných nebo zplozených dětí. Jak uvádí 
Vostatek (2015), koncept dětské penze či závislosti pojistného na počtu vychovaných dětí neza-
padá do žádného ze základních sociálních modelů. 

Navíc neexistuje jednota vychovávaného dítěte (jako domnělého příspěvku do systému) 
a budoucího plátce pojistného (jako skutečného přispěvatele do systému). Zajištění takové jed-
noty není prakticky proveditelné ani žádoucí, což souvisí i s otevřeností České republiky a s ní 
spojeným pohybem pracovních sil v  rámci EU. Tak jako nikdo nemůže zaručit, že z vycho-
vávaného dítěte se jednou stane plátce pojistného, nelze zaručit, že bude plátcem pojistného 
právě v České republice. Výchozí předpoklad daného opatření diferenciace sazeb důchodového 
pojistného v závislosti na počtu vychovaných dětí – zohlednění zásluh pracujících rodičů na 
výchově budoucích plátců pojistného – je tedy mylný.  
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Ačkoli je koncept závislosti sazby důchodového pojištění na počtu vychovaných dětí v po-
sledních dvou desetiletích zmiňován v různých variantách, téměř vždy se jedná pouze o te-
oretické návrhy bez ekonomické kalkulace či alespoň kvalifikovaných odhadů. Např. Sinn 
(2013) ve své práci navrhuje sazbu pojištění pro bezdětné v rozmezí 6–8 %, opět bez kon-
krétního zdůvodnění dané úrovně. Ani v návrhu Odborné komise pro důchodovou reformu 
není jasně deklarováno, na základě jakých kritérií byly zvolené sazby důchodového pojištění 
stanoveny.

Idea zavedení variabilní pojistné sazby na důchodové pojištění podle počtu vychovávaných 
či zplozených dětí není v současnosti uplatněna v žádném důchodovém systému na světě. Mo-
delové propočty snižování sazby důchodového pojištění ukázaly, že snížení zátěže domácnosti 
s  průměrnými příjmy by bylo marginální. Varianta zavedení variabilní pojistné sazby podle 
počtu dětí dle návrhu Odborné komise pro důchodovou reformu by v podmínkách ČR zname-
nala další zvýšení již tak velkého zatížení práce pojistným pro nezanedbatelnou část populace. 

Diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi v důchodovém systému je nesysté-
mové opatření, které je pro rodiče dětí nespravedlivé, když nepostihuje všechny rodiče dětí, ale 
pouze ty výdělečně činné. Např. skupiny rodičů nejvíce ohrožené chudobou tj. rodiče samoži-
vitelé a rodiny se třemi a více dětmi, které jsou častěji nezaměstnané či pracující na částečné 
úvazky a ve své podstatě by tuto podporu potřebovaly nejvíce, by z daného opatření neměly 
žádný či minimální prospěch. Nespravedlivý je navrhovaný koncept i mezi výdělečně činnými 
rodiči navzájem, kdy je každé dítě „oceněno“ jinak v závislosti na výši příjmů jeho rodičů – čím 
vyšší příjem, tím vyšší zvýhodnění.

Efektivnější, spravedlivější, administrativně méně náročné je např. pomoc rodinám s dětmi 
v rámci daňového systému formou slevy na dani za vychovávané dítě, kde formou daňového 
bonusu dosáhne na podporu při výchově dětí větší počet potřebných rodičů než v případě na-
vrhovaného konceptu.

Závěr 
Na základě výše předloženého zhodnocení navrženého konceptů diferenciace sazeb v sociál-
ním pojištění autor doporučuje, aby se Česká republika při dalším pokračování reformy důcho-
dového pojištění vyhnula tomuto směru řešení. Výrazným rizikem pro užití takového konceptu 
je problematické teoretické zakotvení spojené s těžko uchopitelnou kvantifikací jeho efektivity. 
Nezanedbatelným rizikem této alternativní formy zohlednění rodičovství v důchodovém za-
bezpečení je negativní nebo prakticky nulová zkušenost s její aplikací v zahraničních důchodo-
vých systémech. Zvýhodnění rodin s dětmi v mikroekonomické úrovni je tak nízké, že neospra-
vedlňuje vysoké makroekonomické náklady.
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n PŘEŽIJE SOCIÁLNÍ STÁT 21. STOLETÍ?
 CAN THE WELFARE STATE SURVIVE THE 21ST CENTURY?

Christiana Kliková 

 
Abstrakt
Sociální stát je už dlouhodobě podroben kritice z levé i pravé strany politického spektra; zatímco kritici 
zprava viní sociální stát z přílišného omezování trhu, kritika levicově zaměřených teoretiků obviňuje so-
ciální stát z „posluhování“ trhu. Na problematiku sociálního státu je zaměřen tento příspěvek; popisuje 
genezi sociálního státu a hlavní faktory, které jeho vznik ovlivnily. Věnuje se charakteristickým rysům 
sociálního státu a faktorům, které zapříčinily a způsobily jeho krizi. V závěru článku jsou uvedeny některé 
návrhy jeho možného redefinování a je zde vysloveno přesvědčení, že reformovaný sociální stát může 
fungovat i nadále; záleží ovšem na tom, jak realizovat jeho proměnu a nakolik se podaří identifikovat 
a eliminovat rizika, kterým je vystaven. 
Klíčová slova: sociální stát, vývoj sociálního státu, krize sociálního státu
JEL kódy:  H5, E60, P16

Abstract
The welfare state has long been subjected to criticism from the left and right sides of the political spec-
trum; while critics rightly blame the welfare state for over-restricting the market, the criticism of leftist 
theorists accuses the welfare state of „leveraging“ the market. The issue of the welfare state is focused 
on this contribution; describes the genesis of the welfare state and the main factors that influenced it. It 
deals with the characteristics of the welfare state and the factors that have caused and caused its crisis. 
At the end of the article, some suggestions for its possible redefinition are outlined, and there is a belief 
that the reformed welfare state can continue to function; however, it depends on how to realize its trans-
formation and how much it can be identified and eliminate the risks it is exposed to.
Keywords: the welfare state, the development of the welfare state, the welfare state crisis 
JEL codes:  H5, E60, P16

 

Úvod 
Názory na roli státu ve společnosti procházely dlouhodobým vývojem a  přizpůsobovaly se 
tomu, jak se měnilo a vyvíjelo společenské myšlení; všeobecně panovalo přesvědčení, že stát je 
nezastupitelný při ochraně života svých občanů a při zajišťování jejich majetkové i osobní svo-
body a bezpečnosti; jinak řečeno, stát měl zastávat povinnosti spočívající zejména v roli „noč-
ního hlídače“. Prvořadým cílem státu v tomto minimalistickém pojetí bylo zachování svobody 
každého jedince, přičemž v období klasického liberalismu byla svoboda vymezována negativně: 
nikdo nesměl ohrozit život, svobodu ani majetek (vlastnictví) kohokoli jiného. Z toho vyplý-
vá, že každý jedinec plně zodpovídal za svůj vlastní osud. Teprve koncem 19. století se v díle 
Thomase Hilla Greena ([1879] 1999) objevila myšlenka pozitivně definované svobody a po-
vinnosti státu se začaly rozšiřovat i do dalších oblastí: na podporu ve stáří, v nemoci, v období 
nezaměstnanosti apod. Thomas H. Marshall (1963) navrhl prohloubení práv a svobod občana 
tak, aby zahrnovalo svobody a práva občanská, politická i sociální. Občanská práva a svobody, 
která se formovala v 18. století, souvisí s individuální svobodou - ochranou osobnosti, svobo-
dou projevu, myšlení a vyznání, s právem vlastnit majetek a uzavírat smlouvy a s právem na 
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spravedlnost, kterou garantuje nezávislé soudnictví. Politická práva a svobody, jež se utvářela 
v 19. století, umožňují podílet se na výkonu politické moci buď v roli toho, kdo volí své zástupce 
do politických orgánů, nebo v pozici toho, který je do nich sám volen. Sociální práva a svobody, 
která začala být formulována až ve 20. století, představují právo podílet se na užívání sociálního 
dědictví dané společnosti a právo žít životem, který odpovídá standardům, jež v dané společ-
nosti převažují. 

Podíváme-li se na institut státu prizmatem současnosti, je zřejmé, že stát se stává symbiózou 
politických, ekonomických, právních, sociálních a mnoha dalších úhelných stavebních kame-
nů, ze kterých je zbudován. A právě sociální politika je (v evropském měřítku) z hlediska zvy-
šování životního standardu jednotlivců chápána jako jeden z milníků sociálního státu.

1  Vznik sociálního státu a jeho příčiny
Sociální stát můžeme chápat jako nejvyšší formu intervencionismu v tržním prostředí. Velmi 
zjednodušeně řečeno, jedná se o stát, který usiluje o zajištění podmínek „slušného života“ pro 
své občany. Vymezení pojmu je však velmi obtížné a nejednotné, což je způsobeno především 
rozmanitostí podob sociálního státu. M. Potůček (2010, str. 252) uvádí, že „… Sociální stát je 
založen na myšlence, že sociální podmínky jednotlivce nejsou jen záležitostí jeho a jeho rodi-
ny, ale také záležitostí společnosti“. Poněkud jinak vnímá sociální stát V. Krebs (Krebs, 2010), 
který konstatuje, že jej můžeme chápat jako stát se silným veřejným sektorem, nebo jako stát, 
který hledá jakousi třetí cestu mezi centrálně řízenou ekonomikou a ekonomikou volného trhu. 
Podle M. Picka je welfare state „…stát, který v rozvinuté podobě… reguloval i tvorbu zdrojů, 
intervenoval makroekonomicky do povzbuzování poptávky i mikroekonomicky do konkuren-
ceschopnosti podniků… nebyl jen politickým kompromisem mezi levicí a  pravicí, ani mezi 
socialismem a kapitalismem. Byl to nový, životaschopný model…“ (Pick, 2004, str. 150–151).

 A. Giddens už vnímá některé nedostatky sociálního státu, protože tvrdí, že „… Sociální stát 
je v zásadě nedemokratický a spočívá na distribuci výhod shora dolů. Jeho motivem je ochrana 
a péče, nenechává však dostatek prostoru osobní svobodě…“ (Giddens, 2001, str. 98). Jednotliví 
teoretici se však shodují na tom, že v úzkém slova smyslu představuje sociální stát určitý rozsah 
zajišťování klíčových veřejných sociálních služeb, týkajících se zejména zdraví, vzdělání, bydle-
ní, zajištění příjmu a pečovatelských služeb.

První úvahy na téma „sociální stát“ je možno nalézt již v dílech J. Locka, T. Hobbese, J. J. Rous- 
seaua a J. Milla a lze je postřehnout i v myšlenkách a idejích Francouzské revoluce. Je známo, 
že v mnoha zemích jednotlivé sociální zákony existovaly dávno před zrodem sociálního státu, 
ale až do konce 19. století měl stát v  sociální politice jen značně omezenou roli. Teprve tzv. 
Bismarckovy sociální reformy prováděné v Německu, a realizace obdobných reforem v Rakous-
ku-Uhersku (tzv. Taafeho reformy) začaly do značné míry utvářet budoucí systém sociálního 
zabezpečení, a proto jsou považovány za první projev ucelené činnosti státu v sociální oblasti 
a první přiblížení se k sociálnímu státu. Vznik sociálního (welfare) státu je však spojován až se 
jménem W. H. Beveridge, který tento termín poprvé použil v roce 1942 k označení svého mo-
delu univerzálního minimálního sociálního zabezpečení. Jako příčiny jeho vzniku jsou nejčas-
těji uváděny posun ve vědeckém poznání, zavádění nových technologií, orientace na kultivaci 
lidského faktoru, změna vztahů mezi jedincem a státem a omezení, resp. vyloučení tradičních 
způsobů řešení sociální pomoci prostřednictvím vlastních sil (Krebs, 2010).  

Podle M. Večeři je většinu koncepcí sociálního státu možno vysvětlit společenskými důsled-
ky procesu industrializace a vznikem industriální společnosti (Večeřa, 1993). 
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Mezi základní předpoklady existence sociálního státu patří zejména:

• pluralitní demokracie,
• liberální ekonomika,
• jistá minimální decentralizace státní moci a správy.   

Šířeji (a stále častěji) je termín sociální stát, resp. welfare state používán k definici určitého 
druhu státu, případně i  jisté formy politického prostředí. Hlavní znaky sociálního státu jsou 
uvedeny v tabulce č. 1.

 Tabulka č. 1:  Hlavní znaky sociálního státu

Typ sociálního státu Reziduální Výkonový Institucionální
Charakteristika liberální konzervativní sociálně-demokratický
odpovědnost státu za uspokojování 
potřeb

minimální optimální úplná

rozdělení podle potřeb marginální sekundární primární
rozsah povinně
poskytovaných služeb omezený extenzivní úplný
populace pokrytá povinně
poskytovanými službami menšina většina všichni
výše příspěvků nízká střední vysoká
část národního důchodu, určená pro 
služby státu

nízká střední vysoká

zkoumání potřebnosti primární sekundární marginální
charakter klientů společnosti chudáci občané členové
status klientů nízký střední vysoký
konkrétní země – příklad Velká Británie Německo Švédsko

Zdroj: Jones (1985) in Potůček (1995), Krebs (2010), Keller (2011)

Sociální stát primárně usiluje o ekonomické a sociální zabezpečení svých občanů, omezení 
příjmových nerovností a o udržitelný ekonomický růst a rozvoj. Využívá k tomu řadu politik 
(např. programy boje proti chudobě, zajišťování vzdělávání obyvatelstva, zdravotní péči, so- 
ciální zabezpečení, státní kontrolu a regulaci trhu a výroby nebo zabezpečování zaměstnanos-
ti.) Od 60. let 20. století pak sociální stát pronikl i do oblastí občanských práv a ochrany život-
ního prostředí.

 Mezi základní cíle, které má sociální stát plnit, patří:

• zajišťování prosperity ekonomiky,
• omezování chudoby obyvatelstva,
• zajišťování sociální rovnosti,
• zajišťování sociální integrace a zamezování sociální exkluzi,
• zajišťování sociální stability,
• zajišťování nezávislosti jednotlivců.

Klíčovou funkcí welfare státu je udržení „sociální harmonie“ a integrity společnosti.
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2  Vývoj sociálního státu
K rozšíření sociálního státu došlo spolu s rozsáhlými sociálními reformami po druhé světové 
válce, přičemž 50. a 60. léta jsou tradičně označována jako zlatá éra sociálního státu. Západní 
země zaznamenávaly v této době hospodářský růst a plná zaměstnanost umožňovala rozšiřo-
vání sociálních služeb i dávek. V 70. letech se však s ropnou krizí a postupným útlumem prů-
myslu objevují také nové situace, kterým státy musí čelit: mění se struktura pracovního trhu, 
dochází ke změnám rodinného uspořádání a k destabilizaci rodiny a přicházejí i nová témata, 
jako jsou ochrana životního prostředí nebo rovné příležitosti pro muže a ženy i pro lidi růz-
ných ras. Pozornosti nabývají také nové fenomény, jako je stárnutí populace nebo globalizace. 
Se všemi těmito novými skutečnostmi se sociální stát musí vyrovnat. Proto období od konce 
70. let bývá označováno jako éra uskromnění, ve kterém vlády začaly zápasit s pomalým eko-
nomickým růstem, narůstající nezaměstnaností, s rozpočtovými deficity a v důsledku stárnutí 
populace i s rostoucím zatěžováním státních rozpočtů penzijním a zdravotnickým systémem. 
Tento hospodářský pokles je příznačný pro krizi sociálního státu, která byla způsobena propa-
dem státních příjmů, ze kterých byla do té doby sociální opatření financována, a naopak zvý-
šením potřeby finančních prostředků v důsledku růstu nezaměstnanosti a růstu počtu sociálně 
potřebných osob. V této době také zesílila kritika sociálního státu, která byla do té doby vedena 
hlavně ideologicky, od liberálních ekonomů, (F. Hayek, M. Friedman aj.), kteří vyčítali sociál-
nímu státu omezování svobody jednotlivce a volného trhu. Kritika sociálního státu se v té době 
soustředila především na (Potůček, 2010):

• zvyšující se náklady na sociální opatření, které brzdí ekonomický růst a které (díky man-
datorním výdajům) rostou i v případě, že ekonomika stagnuje,

• ztrátu efektivnosti sociálních výdajů, protože instituce, zajišťující funkce sociálního státu, 
jsou samy o sobě nákladné, těžkopádné a pracují neefektivně a netransparentně,

• legitimitu sociálního státu, která je zpochybňována z důvodu ztráty důvěry obyvatel ve 
schopnost státu důsledně naplňovat principy, na nichž byl založen,

• nepříznivý demografický vývoj ve vyspělých evropských státech, který vede až k refor-
mám pojistných systémů, jež jsou založeny na mezigenerační solidaritě.

Diskuse o krizi sociálního státu trvá dodnes, přičemž byla a je ovlivňována také ideologic-
kou potřebou zdůvodnit to či ono rozdělení zdrojů, které má stát k dispozici (Potůček, 2005).

3  Současné problémy sociálního státu
Všechny tyto uvedené problémy se v současnosti ještě prohloubily a vyústily do diskusí a sporů 
o „charakter“ sociálního státu;  jeho kritika probíhá jak v politické a ekonomické, tak i sociální 
a kulturní rovině. 

V rovině ekonomické se jedná o výši zdanění, která bere podnikatelům chuť do podnikání, 
na druhé straně však velkorysým sociálním zabezpečením odnímá pracujícím chuť do práce. 
V politické oblasti mění sociální stát občany v pasivní konzumenty své péče. V sociální rovině 
převládá názor, že nadbytek sociálních jistot deformuje ekonomický život. A v kulturní oblasti 
existuje přesvědčení, že poválečný vývoj vyspělých států byl natolik ovlivněn růstem konzumu, 
že můžeme hovořit o společnosti, kterou téměř výhradně tvoří pouze střední vrstva; ta si však 
mimořádně zakládá na sociálním statusu, přičemž ten je v moderní společnosti ovlivněn ze-
jména dosaženým vzděláním, příjmem, vlastnictvím, sociálním oceněním vykonávané profese, 
podílem na moci apod. Tím je zpochybněna jedna ze základních premis sociálního státu – my-
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šlenka rovnosti přístupu ke všem občanům a ke všem podnikatelským subjektům. Mezi kon-
krétní úskalí, na která sociální stát naráží, náleží:  

• strukturální změny v ekonomice (postupný přechod k postindustriální společnosti, je-
jímž základem je ekonomika služeb s vyššími požadavky na veřejné výdaje),

• krize rodiny (její křehkost, neúplnost…),
• nepříznivý demografický vývoj,
• stárnutí populace a prodlužování délky života (s důsledkem zvyšování nároků na zdra-

votní péči),
• dopady globalizace (oslabování role státu, vliv nadnárodních společností) atd.
Přestože je existence sociálního státu i  jeho úloha při poskytování veřejných služeb zpo-

chybňována, zatím se neuvažuje, že by stát měl tuto sféru opustit úplně. Spíše se hledají nové 
možnosti, jak sociální stát zmodernizovat a znovuoživit.

Jednou z nich je program „třetí cesty“ britského teoretika Anthony Giddense. Základní prio- 
ritou tohoto programu je obnovení rovnováhy mezi státem, trhem a občanskou společností, při-
čemž hlavním předpokladem je modernizace státu tak, aby bylo možno využít výhod, které přiná-
ší globalizace. Sociální stát by už neměl aktivně zasahovat do fungování trhu, ale přesně naopak: 
sám by měl být utvářen a organizován podle něj. Měl by se orientovat na oblast vzdělávání, inves-
tovat především do lidského kapitálu a zaměřit se na vytváření vědomostní ekonomiky.

Jiným způsobem modernizace sociálního státu je ustavení „zprostředkujících“ orgánů, které 
tím, že jsou blíže občanovi, jsou schopny rychleji a lépe reagovat na jeho potřeby. Potůček (1995) 
uvádí tři sektory, jejichž instituce zprostředkovávají kontakt mezi sociálním státem a občany:

• neformální sektor (rodina, sousedé, lokální společenství), 
• svépomocná a dobrovolná sdružení – neziskové organizace, 
• trh. 
Stát by si měl ponechat svoji regulativní funkci a soustředit se na poskytování finančních 

prostředků veřejným sociálním službám, avšak roli poskytovatele těchto služeb přenechat ne-
ziskovým organizacím, neformálnímu sektoru a trhu. 

Znovuvytvoření sociálního státu na zcela nových základech je spojeno mimo jiné i s vyřeše-
ním otázek, jaký by sociální stát měl být, jak by měl fungovat, jak by měl být uspořádán a jaký 
by měl být jeho rozsah, aby byly naplněny požadavky na jeho dlouhodobé racionální a efektivní 
fungování. Porovnání původního a moderního pojetí welfare státu je uvedeno v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2:  Původní a moderní pojetí welfare státu

Původní evropský model welfare státu Nový model reformovaného welfare státu
Jistota existence práce. Pomoc při hledání nové práce.
Vysoký stupeň náhrad. Podněty k přijetí nové (jiné) práce (návrat mezi pracovní sílu).        
Strukturální změny v existujících 
(často velkých) firmách.

Vytvoření pracovních míst v nových firmách, službách,  
„sebe zaměstnávání“.

Komplexní úhrada zdravotní péče, 
penzí, výdajů na vzdělání.

Úhrada v závislosti na osobní odpovědnosti.

Regulace pracovního a výrobního trhu. Flexibilita jako strategie firem a jako právo pro zaměstnance.

Zaměření na stabilní celodenní práci.
Práce na zkrácený úvazek jako výsledek  individuální volby, 
upravená pravidly (právně ošetřená).

Zdroj: Aiginger, 2004
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Závěr 
Cílem tohoto článku bylo ukázat genezi sociálního státu, jeho základní cíle a charakterizovat 
jeho vývojové etapy. Od 70. let minulého století se sociální stát (stát blahobytu) potýká s krizí, 
která přetrvává dosud. Přitom spory o „charakter“ sociálního státu a jeho kritika probíhají pře-
devším v rovině politické a ekonomické; mají ale i svou sociální a kulturní dimenzi. Návrhy na 
znovuoživení sociálního státu existují, jsou ale obtížně realizovatelné a v podstatě řeší vždy jen 
jeden problém spojený s existencí sociálního státu.

Přesto se domnívám, že budoucnost sociálního státu v zásadě možná je. Záleží ovšem na 
tom, nakolik se podaří eliminovat rizika, která vznikají v důsledku existence neplnohodnot-
ného trhu práce, labilní, nesoudržné a často nefunkční rodiny a kvůli postupující globalizaci 
i měnící se role a oslabování funkcí státu ve společnosti. 
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n IMPLEMENTACE KONCEPTU PRŮMYSL 4.0 V ČESKÉ REPUBLICE: 
JAKÁ RIZIKA A BARIÉRY STOJÍ NA CESTĚ K ÚSPĚCHU?

 IMPLEMENTATION  OF THE INDUSTRY 4.0 IN THE CZECH 
REPUBLIC: WHAT RISKS AND BARRIERS ARE ON THE ROAD?
Magdalena Kotýnková  

 
Abstrakt
Implementace konceptu Průmysl 4.0 s sebou přináší významné celospolečenské změny, které mohou 
v konečném důsledku výrazně ovlivnit konkurenceschopnost a vývoj ekonomiky.  Koncept Průmyslu 4.0 
reflektuje vývoj moderních technologií, zároveň však vyvolává rizika, která je třeba vzít v úvahu, aby se 
vytvořilo vhodné a bezpečné prostředí pro průběh digitální reformy.  Cílem příspěvku je proto odpově-
dět na otázku, jaká rizika s sebou přináší implementace konceptu Průmysl 4.0 v podmínkách České re-
publiky, co brání rozvoji digitální reformy a jak odstranit identifikované bariéry.  Hlavním identifikovaným 
rizikem úspěšné implementace konceptu 4.0 v České republice je nedostatečně připravená pracovní 
síla na očekávané změny na trhu práce. Proto je nejvyšší čas otevřít diskusi zaměřenou na futurologický 
model vzdělávacího systému a na jeho priority, které připraví pracovní sílu na měnící se trh práce. 
Klíčová slova:  Průmysl 4.0,  pracovní síla, vzdělávací systém 
JEL kódy:  O14, J20, I20 

Abstract
The implementation of the Industry 4.0 brings along major societal changes which can ultimately affect 
competitiveness and economic development.  The Industry 4.0 reflects the development of modern 
technologies but, on the other hand, raises the risks that need to be taken into account to create an 
appropriate and safe environment for the digital reform process.  The aim of the paper is to specify the 
risks in the implementation of Industry 4.0, the barriers that hinder the development of digital reform in 
the Czech Republic and specify how to remove that barriers. The most significant risk of the successful 
implementation of the Industry 4.0 in the Czech Republic is the insufficiently prepared workforce for 
the expected changes in the labor market. Therefore, it is high time to open up the discussion about 
the futuristic model of the education system and its priorities that will prepare the labor force for the 
changing labor market.
Keywords:  Industry 4.0, workforce, education system
JEL codes:  JEL Code, JEL Code, JEL Code  (2–3) 

 

Úvod 
Koncept Průmysl 4.0 byl poprvé představen v roce 2011 v Německu jako velmi vzdálená vize 
průmyslu, která se však dnes začíná plně prosazovat formou projektů tzv. „Smart Factories“.  
Zatímco v roce 2011 byla podoba konceptu Průmyslu 4.0 ještě mlhavá, k dnešnímu dni má již 
zcela zřetelné obrysy.  Český průmysl, který je napojen na průmysl německý, stojí nyní před 
otázkou, zda tento koncept bude rovněž implementován v českých podmínkách, kdy k tomu 
dojde a zda bude tato implementace úspěšná. Při pozdní nebo nedostatečné implementaci kon-
ceptu Průmysl 4.0 hrozí  ztráta konkurenceschopnosti českého průmyslu s dopadem na prospe-
ritu celé ekonomiky, na druhé straně však jeho implementaci budou provázet celospolečenské 
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změny, a to především změny na trhu práce, které se nutně promítnou do vzdělávacího systé-
mu. Cílem předloženého příspěvku je upozornit jak na výzvy, tak  především na rizika souvise-
jící s implementací Průmyslu 4.0, přičemž důraz je položen na nezbytnost změn ve vzdělávacím 
systému, které musí reagovat na potřeby nově se formujícího trhu práce.

1  Výchozí situace
Česká republika je malou otevřenou ekonomikou s vysokým podílem exportu do zemí Evrop-
ské unie. Nejvýznamnějšími exportními artikly jsou dopravní prostředky, z toho především au-
tomobily a automobilové součástky a dále elektronika. Hlavními importními artikly jsou počí-
tače, telekomunikační technologie a automobilové součástky. Hlavním obchodním partnerem 
České republiky je Německo (graf č. 1).

Graf č. 1:  Hlavní obchodní partneři České republiky v roce 2016 (export, import v mld. USD)

Zdroj: Oxford Economics, 2017

Zahraniční obchod vykazuje vysokou provázanost  české a německé ekonomiky, z čehož lze 
odvodit možnost vysoké kompatibility českého řešení Průmyslu 4.0 s německým řešením, což 
se týká hlavně důležité oblasti standardizace. 

Implementace konceptu Průmyslu 4.0 je pro Českou republiku důležitá, neboť v rámci zemí 
Evropské unie je v České republice dosahován nejvyšší podíl průmyslové výroby na hrubé při-
dané hodnotě. Tento podíl činí 25 %, přičemž evropský průměr se pohybuje okolo 15 % (Mařík, 
2016). Významnost průmyslu je v České republice založena na dlouholeté tradici především 
zpracovatelského průmyslu.  

Česká republika se v roce 2016 umístila podle statistiky International Federation of Robotics 
(dále jen „IFR“) na 18. místě v počtu robotů na deset tisíc zaměstnanců, přičemž tempo robo-
tizace českého průmyslu zůstává v posledních letech konstantní. Počet robotů na deset tisíc 
zaměstnanců v České republice mírně převyšuje  evropský průměr, což je dáno vysokou kon-
centrací automobilového průmyslu, v němž jsou výrobní roboti využíváni s nejvyšší intenzitou 
(International Federation of Robotics, 2016). Ve vyspělých zemích vykazuje úroveň robotizace 
v automobilovém průmyslu několikanásobně vyšší úroveň  než průmyslová odvětví jako celek 
celek (tabulka č. 1).
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 Tabulka č. 1:  Robotizace automobilového průmyslu ve srovnání s robotizací  průmyslu
jako celku ve vyspělých zemích, rok 2016

Jižní Korea Japonsko USA Německo Čína
Robotizace průmyslu  (Počet robotů 
na 10 000 zaměstnaných pracovníků)

531 305 176 301 49

Robotizace automobilového průmyslu 
(Počet robotů na 10 000 zaměstnaných 
pracovníků)

1218 1276 1218 1147 392

Zdroj: International Federation of Robotics, 2016

Vliv na implementaci konceptu Průmysl 4.0 má rovněž  situace na trhu práce. Pokud vy-
kazuje trh práce nedostatek pracovní síly s potřebnou kvalifikací, mohou zaměstnavatelé tuto 
situaci řešit následujícími způsoby: 

• zaměstnáváním cizinců, 
• rychlejším nástupem automatizace a digitalizace výroby.

Zaměstnávání cizinců podléhá administrativní regulaci (regulace pracovních povolení), 
a proto lze očekávat, že řešením nedostatku pracovní síly bude její náhrada moderními techno-
logiemi. Důležitým ukazatelem je v této souvislosti míra nezaměstnanosti, která vykazuje v Čes-
ké republice velmi nízkých hodnot,  včetně prognózy jejího vývoje do roku 2023 (graf č. 2).

Graf  č. 2:  Vývoj a prognóza míry nezaměstnanosti v České republice, rok  2010–2023

Zdroj: Oxford Economics, 2017

V rámci zemí OECD dosahuje Česká republika třetí nejnižší míry nezaměstnanosti a dle 
prognózy je očekáváno její další pozvolné snižování  (OECD, 2017), což by mělo vyvolávat tlak 
na náhradu pracovní síly moderními technologiemi.   

Shrnutí kapitoly 1: 
Tlak na implementaci konceptu Průmysl 4.0 v České republice se odvíjí se od těchto faktorů:

• propojení české ekonomiky s německou ekonomikou, přičemž Německo lze označit za 
vedoucí zemi v implementaci konceptu Průmysl 4.0 v Evropě, 

• vysoké zastoupení automobilového průmyslu, v němž je dosahována nejvyšší úroveň ro-
botizace a automatizace výroby,

• nedostatek pracovní síly. 
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2  Rizika a bariéry spojené  s implementací konceptu Průmysl 4.0
Vysoké zastoupení průmyslu, a z toho zvláště zpracovatelského průmyslu na tvorbě HDP  může 
představovat výhodu pro implementaci Průmyslu 4.0 z pohledu značných možností jeho robo-
tizace a automatizace, obdobně jako vysoký počet zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu 
představuje výhodu koncentrace znalostí a know-how v tomto sektoru.  Rizikem ovšem je, že 
při pozdní nebo neúspěšné implementaci Průmyslu 4.0 může dojít ke ztrátě konkurenceschop-
nosti celého odvětví, z čehož vyplývá riziko pro celou ekonomiku, která může utrpět ztrátou 
prosperity. Navíc vysoký počet zaměstnanců v sektoru průmyslu znamená, že zranitelnou se 
stává velká část pracovní síly. Podíl zaměstnaných v jednotlivých sektorech ekonomiky ukazuje 
graf č. 3.

Graf č. 3:  Současný vývoj a prognóza sektorové zaměstnanosti v ČR

Zdroj: Oxford Economics, 2017

Z  hlediska zranitelnosti zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu je rozhodující jejich 
znalostní úroveň. Jak dokládá studie Úřadu vlády České republiky vydaná pod názvem Dopady 
digitalizace na trh práce v ČR a EU, téměř 55 % pracovníků zaměstnaných ve zpracovatelském 
průmyslu pracuje na technologicky nenáročných pozicích s  vysokým podílem fyzické práce 
(OSTEU, 2015), což jsou pracovní místa, která budou nejsnáze nahraditelná automatizovanou 
výrobou. Předpokládaným trendem nástupu Průmyslu 4.0 bude zánik nízko, ale i středně kva-
lifikovaných pracovních míst především ve výrobě. Většina odborné literatury se shoduje, že 
tento trend povede přinejmenším ke krátkodobému zvýšení nezaměstnanosti (Frey, Osborne, 
2013). V dlouhodobých vizích se však literatura rozchází (Kotýnková, 2017). 

Česká republika sice disponuje vysokým podílem průmyslu na tvorbě HDP, ale zároveň 
disponuje velice podprůměrně připravenou pracovní silou na změny spojené s robotizací a au-
tomatizací. V  dubnu 2016 byla vydána studie konzultační společnosti Roland Berger Stra-
tegy Consultants  (Berger, 2016), která vyhodnotila země podle připravenosti pracovní síly 
na nadcházející změny, v níž byla  Česká republika vyhodnocena jako země s podprůměrně 
připravenou pracovní sílou na nadcházející změny. Obdobně je na tom Slovensko, Slovinsko 
nebo Maďarsko, a proto je nutné otevřít diskuzi týkající se změn ve vzdělávacím systému, viz 
kapitola 3.
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Důležitou součástí budoucích znalostí zaměstnanců bude jejich schopnost pracovat s infor-
mačními technologiemi, a proto bude počítačová gramotnost představovat jeden z klíčových 
požadavků kladených na zaměstnance. Podíl zaměstnanosti v sektoru informačních a teleko-
munikačních technologií (Information and Communication Technologies, dále jen „ICT“) se 
v České republice sice pohybuje na  evropském průměru s vysokým tempem růstu, což  je ale 
způsobeno především přesunem  středně náročných ICT aktivit z vyspělých zemí do východ-
ní Evropy v rámci outsourcingu  (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2016). Tento stav na 
jedné straně přispívá k zvyšování kvalifikace pracovní síly v rámci sektoru ICT, avšak na druhé 
straně  bude způsobovat nedostatek zaměstnanců s potřebnými znalostmi ICT v ostatních sek-
torech, a to i ve zpracovatelském průmyslu, přičemž nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců 
trpí velká řada společností a podniků již dnes.

Důležité údaje o  připravenosti České republiky na implementaci Průmyslu 4.0 vychází 
z průzkumu, který každoročně předkládá Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) pod názvem 
Informační společnost v číslech. Významným předpokladem pro implementaci Průmyslu 4.0 je 
rozvoj infrastruktury pro vysokorychlostní internet, avšak Česká republika se v žebříčku zemí 
Evropské unie podle rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní internet umisťuje až na 24. 
místě, což znamená, že je tato  infrastruktura nedostatečně rozvinuta a může se stát významnou 
bariérou úspěšné implementace konceptu 4.0 (ČSÚ, 2017). 

Shrnutí kapitoly 2: 
Mezi rizikové faktory a bariéry při zaváděním Průmysl 4.0 patří:

• ztráta konkurenceschopnosti českého průmyslu při pomalé nebo neúspěšné implementa-
ci konceptu Průmysl 4.0, 

• zranitelnost vysokého počtu zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu s  nízkou, ale 
i střední kvalifikací nahraditelných robotizovanou výrobou,  

• nízká připravenost pracovní síly na změny na trhu práce,
• nedostatek kvalifikované pracovní síly s potřebnými znalostmi ICT,
• nedostatečně rozvinutá infrastruktura pro vysokorychlostní internet. 

3  Vzdělávání
Implementace konceptu Průmysl 4.0 je nevyhnutelná, neboť při pozdní či neúspěšné imple-
mentaci Průmyslu 4.0 by mohlo dojít ke ztrátě konkurenceschopnosti odvětví průmyslu a tím 
i ke ztrátě prosperity celé ekonomiky.  Průmysl 4.0 však bude mít dopad na pracovní trh, na 
němž budou zaměstnavatelé hledat zaměstnance s novými dovednostmi a znalostmi, než jako 
je tomu dnes. Zajistit soulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce budoucnosti znamená 
přizpůsobit současným změnám vyvolaným konceptem Průmysl 4.0 celý vzdělávací systém. 
Především je nutné otevřít diskusi zaměřenou na budoucí futurologický model vzdělávání, 
v němž se mohou zcela změnit dosud existující pravidla vzdělávání.  Trendy ve vzdělání bu-
doucnosti postupně nabývají následujících obrysů:   

• Změna ve vzájemném postavení učitele a žáka. Učitel již nebude jediným nositelem zna-
lostí a informací. V době internetu a nepřetržitého přívalu informací se žáci a studenti 
dostávají do pozice, kdy si sami informace vyhledávají, třídí a vybírají si z nich ty, které 
jsou pro ně přínosné. 
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• Změna ve způsobu výuky. Zatímco v dosavadní historii vzdělávacího procesu učitel pře-
dával znalosti a  informace ve škole žákům a studentům, které si následně doma třídili 
a analyzovali, je nyní proces získávání znalostí a informací postupně přenášen mimo ško-
lu, neboť   žáci a studenti si je vyhledávají sami  a následně je ve škole spolu s učitelem třídí 
a analyzují.  

• Změna v prostorovém uspořádání tříd. Postavení učitele a žáka se změní, neboť  nebude 
zcela jasné, kdo má více znalostí a informací vztahujících se k zadaným tématům (kdo 
koho učí), a proto uspořádání lavic ve třídách bude ve tvaru kruhů nebo čtverců, přičemž 
učitel bude součástí učící se skupiny  a nebude již stát před studenty sedícími v řadách 
před ním.  

• Školy jako pouze jedna z možností vzdělávání. Učitelem nebude pouze člověk, ale v bu-
doucnu jím bude i  software, který je personalizován a  zaměřen na specifické potřeby 
studentů. Software bude velmi často – a to i denně – aktualizován a přístupný každému.    

• Propojení vzdělávání s praxí. Zaměstnavatelé dostanou více příležitostí podílet se na bu-
dování systému vzdělávání. Absolventi škol a univerzit budou jejich partneři, na něž  ne-
budou pohlížet jako na někoho, koho je potřeba zaučit neboli poskytnout mu vzdělání, 
které se mu ve škole nedostalo.   

Otevření diskuse o budoucím systému vzdělávání v České republice je zcela nezbytné, ne-
boť Česká republika nemá připravenou pracovní sílu na implementaci konceptu Průmysl 4.0. 
Systém vzdělávání je nutné přizpůsobit budoucím změnám trhu práce již nyní, přičemž lze 
stanovit priority těchto změn (Kút, 2017), jejichž cílem bude posílit připravenost pracovní síly  
odpovídající potřebám Průmyslu 4.0.

K prioritám, na které je nutné zaměřit pozornost, patří:

• Zpracování analýzy zaměřené na požadavky budoucího trhu práce, tj. na znalosti a do-
vednosti  odpovídající nárokům transformovaného pracovního trhu implementací kon-
ceptu Průmysl 4.0. Cílem je identifikovat a definovat měnící se požadavky na znalosti 
a dovednosti zaměstnanců v sektorech dotčených konceptem  Průmysl 4.0.

• Modernizace výuky na základních a středních školách. Výuku je nutné zaměřit na získání 
kvalitních digitálních znalostí a dovedností, ale i na výuku aplikací ICT. V přímé výuce 
položit důraz na intenzivnější využívání moderních technologií.

• Aktualizace studijních plánů vybraných oborů vysokých škol. Otevřít diskuzi na téma 
nastupujících změn v  poptávce na pracovním trhu s  cílem iniciovat změny studijních 
programů stávajících oborů tak, aby lépe reflektovaly nové požadavky na absolventy vy-
sokých škol. 

• Zavedení nových interdisciplinárních studijních oborů zaměřených na Průmysl 4.0. Jed-
ná se o nové interdisciplinární obory, které vzniknou na pomezí oborů z oblastí strojíren-
ství, elektrotechniky a informatiky jako výsledek dialogu mezi zaměstnavateli a zástupci 
vysokých škol o nových potřebách, které Průmysl 4.0 od absolventů žádá. 

• Příprava rekvalifikačních kurzů zaměřených  na digitální dovednosti, které budou spoje-
ny se změnami na pracovním trhu. V rámci celoživotního vzdělávání bude nutné připra-
vit rekvalifikační kurzy zaměřené nejen na digitální dovednosti, ale celou škálu dalších 
rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o  zaměstnání,  jejichž pracovní místa budou za- 
nikat. 
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• Podpora mezinárodní mobility studenů a  vyučujících. Podpora mezinárodních stáží 
a možnosti studovat alespoň část studijního programu na zahraničních univerzitách je 
v rámci výměny know-how a získávání nových zkušeností velmi žádaná. Tato podpora je 
nyní realizována prostřednictvím programu Erasmus, avšak nutná  je též podpora studia 
i v dalších zemích mimo Evropskou unii.  Neméně důležitá je podpora účasti studentů 
na mezinárodních vědecko-technologických soutěžích a na různých mezinárodních kur-
zech a letních školách. 

• Podpora veřejných služeb zaměstnanosti poskytujících  informace o změnách probíhají-
cích na trhu práce a o nutnosti se těmto změnám přizpůsobit.  Úkolem veřejných služeb 
zaměstnanosti je rovněž poskytnout uchazeči o zaměstnání poradenství o vhodném za-
městnání, popřípadě rekvalifikaci, která bude nejvíce odpovídat osobnostním předpokla-
dům uchazeče. 

Vzdělávací systém je nutné změnit na všech jeho úrovních včetně jeho celkového obsahu 
a forem vzdělávání. V současné době převažují na trhu práce absolventi humanitních oborů, 
zatímco  absolventů oborů technických a  přírodovědných je nedostatek. Struktura studentů 
je v  strukturálním nesouladu s potřebami strategických odvětví. Proto je důležité motivovat 
mladé lidi ke studiu technických a přírodovědných oborů. Správným směrem se vydala Fakulta 
strojní ČVUT v Praze, která zareagovala na 4. průmyslovou revoluci vznikem nového magister-
ského studijního programu Průmysl 4.0. Od akademického roku 2016/2017 se studenti mohou 
zapsat do oboru mechatronika, který probíhá formou individuálního studijního plánu (Svět 
průmyslu, 2016). 

Vzhledem k očekávaným změnám, které s sebou přinese rozvoj technologií, bude žádoucí, 
aby se rovněž podniky zapojily do rekvalifikací svých zaměstnanců tak, aby zvládli přechod na 
nové pracovní činnosti formou doškolování svých vlastních zaměstnanců. Úzkou spoluprací 
se středními a vysokými školami mohou přispět ke změnám v počátečním profesním rozvoji 
studentů a absolventů.

Shrnutí kapitoly 3: 

• Implementace konceptu Průmysl 4.0 nebude úspěšná, pokud pracovní síla  nebude při-
pravena na nastávající změny na trhu práce. Již nyní je nejvyšší čas otevřít diskuzi zamě-
řenou na změny v systému vzdělávání, neboť není důležité pouze to, čeho chceme dosáh-
nout, ale zda víme, jakými cestami toho  dosáhnout.     

Závěr 
Česká republika se nachází na počátku období změn spojených s implementací konceptu Prů-
myslu 4.0, které budou formovat naši budoucnost. Na tyto změny je potřeba se připravit  již 
dnes, neboť se jim nelze vyhnout. 

Implementace konceptu Průmysl 4.0 je v České republice podněcována propojením české 
ekonomiky s německou ekonomikou, která je v rámci Evropy ve vedoucí pozici robotizace a au-
tomatizace. Průběh úspěšné implementace Průmyslu 4.0 může být příznivě ovlivněn vysokým 
zastoupením  automobilového průmyslu v hospodářské činnosti, v němž je dosahována nejvyš-
ší úroveň robotizace a automatizace výroby. Neméně významným faktorem podněcujícím im-
plementaci Průmyslu 4.0 se stává i současný nedostatek pracovní síly, což může zaměstnavatele 
podnítit k substituci pracovní síly moderními technologiemi.
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Při pozdní nebo nedostatečné implementaci konceptu Průmyslu 4.0 hrozí ztráta konkuren-
ceschopnosti českého průmyslu s dopadem na prosperitu celé ekonomiky. Zavádění konceptu 
Průmysl 4.0 je však  spojeno s riziky, která se dotknou trhu práce. Očekává se, že vysoký počet 
zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu s nízkou, ale i  střední kvalifikací bude nahrazen 
robotizovanou výrobou a krátkodobě může dojít k velkému nárůstu nezaměstnanosti, což bude 
posíleno nepřipraveností pracovní síly na nadcházející změny. Úspěšnost implementace Prů-
myslu 4.0 je také ohrožena nedostatkem kvalifikované pracovní síly s potřebnými znalostmi 
ICT a nedostatečně rozvinutou infrastrukturou pro vysokorychlostní internet.   

Česká republika je hodnocena jako země, která nemá připravenou pracovní sílu na nad-
cházející změny, přičemž implementace konceptu Průmysl 4.0 nemůže být v  tomto případě 
úspěšná. Proto je nejvyšší čas otevřít diskusi zaměřenou na futurologický model vzdělávacího 
systému a na jeho priority, které povedou ke zvýšení připravenosti pracovní síly na očekávané 
změny pracovního trhu. Vzdělávací systém je nutné změnit na všech jeho úrovních včetně jeho 
celkového obsahu a forem vzdělávání. Čtvrtá průmyslová změna má evoluční průběh, je proto 
možno se na tyto změny postupně připravit, avšak je zapotřebí tomuto tématu věnovat náleži-
tou pozornost již dnes.
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n PODMÍNKY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH OSOB PŘI 
VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY V ČR V ROCE 2017/2018

 THE CONDITIONS OF EMPLOYED PRISONERS REMUNERATION 
IN THE EXECUTION OF THEIR PUNISHMENT IN THE CZECH 
REPUBLIC IN 2017/2018
Ondřej Mareš

 
Abstrakt
Příspěvek analyzuje podmínky zaměstnávání a odměňování zaměstnaných osob ve výkonu trestu. Popi-
suje zásadní problémy českého vězeňství s ohledem na hospodaření České republiky a dopad na státní 
rozpočet. Dále představuje dočasně platnou a nově účinnou legislativu k této problematice. Pomocí 
metody srovnávání jsou zachyceny agregované dopady legislativních změn na státní rozpočet, zaměst-
navatele osob ve výkonu trestu i na samotné odsouzené. Na základě výsledků kvantitativního výzkumu 
současní zaměstnavatelé osob ve výkonu trestu vyjadřují spokojenost s výkonem práce odsouzených 
a hodnotí kladně i legislativně stanovené podmínky zaměstnávání a odměňování vězňů. Většina součas-
ných zaměstnavatelů osob ve výkonu trestu je proti deregulaci odměňování vězňů a většina těch, kteří 
by preferovali deregulované nastavení odměn, by za takového stavu odměny nezvýšila.
Klíčová slova:  vězeňství, recidiva, odměňování vězňů, deregulace, státní rozpočet
JEL kódy:  L51, K14, H72

Abstract
The contribution analyzes the conditions of employment and remuneration of employed persons in 
the execution of punishment. It describes the fundamental problems of the Czech prison system with 
regard to the Czech Republic‘s economy and the impact on the state budget. It also introduces a tem-
porary and new legislation of this problematics. The aggregate effects of legislative changes on the 
state budget, the employers of prisoners and the convicted person themselves are captured using the 
comparison method. On the basis of the quantitative research results current employers of prisoners 
express satisfaction with prisoners work performance and they also evaluate the legislative conditions 
of prisoners employment and remuniration positively. The majority of prisoners employers are against 
deregulation of the prisoners remuneration and the majority of those, who would prefer deregulation of 
remuneration, would not increase the prisoners remuneration in this type of situation.
Keywords:  prison system, relapse, remuniration of prisoners, deregulation, state budget
JEL codes:  L51, K14, H72

 

Úvod 
Vězeňství a výkon trestu je neoddiskutovatelně jednou z důležitých oblastí pro sociální  a náro-
dohospodářské pole působnosti státu. Vzhledem k tomu, že Česká republika patří momentál-
ně k evropským zemím s největším počtem uvězněných osob na obyvatele a kapacita českých 
věznic je přeplněna, je důležité pozorovat aktuální i předešlé nastavení a nacházet východiska, 
proč jsme k tomuto stavu dospěli. V současné době můžeme pozorovat snahy o změnu systému 
a úpravy v nastavení legislativy z oblasti vězeňství, kterých se dotkne i tento příspěvek. Blíže 
se bude zaobírat zaměstnáváním a podmínkami odměňování osob ve výkonu trestu. Jejich za-
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městnávání, respektive následná tvorba dostatečné finanční rezervy, je totiž jedním z nejdůle-
žitějších základů pro pozdější resocializaci a prevenci v rámci recidivního chování. Na základě 
nového návrhu nařízení vlády a novelizace vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR se s rokem 
2018 zvyšují legislativně stanovené výše odměn, které musí zaměstnavatel za práci osobám ve 
výkonu trestu vyplácet. Cílem bude zhodnotit tyto změny legislativy převážně s dopadem na 
hospodaření státu a sociální kontext. V příspěvku je odměňování osob ve výkonu trestu podro-
beno i jinému pohledu, konkrétně diskuzi nad částečnou deregulací odměňování vězňů a po-
nechání kompetencí k určování výše pracovních odměn především na zaměstnavatelích osob 
ve výkonu trestu.

Nejdříve je představena oblast vězeňství v České republice s orientací na statistický popis. 
Další část poukazuje na výdajovou a příjmovou stránku rozpočtu Vězeňské služby České re-
publiky. V závěrečné kapitole teoretické části je rozebráno legislativní nastavení zaměstnávání 
a odměňování osob ve výkonu trestu v roce 2017 a legislativní změny účinné od 1. 4. 2018. Je 
popsán také současný stav, statistika zaměstnanosti a výše odměn. 

Příspěvek zachycuje agregované dopady na oblast vězeňství České republiky, dále na státní 
rozpočet i dopad na odměny a zaměstnávání odsouzených. Hodnotí nový směr, jakým se chce 
Česká republika v  rámci těchto změn vydat. Závěr příspěvku patří rozboru kvantitativnímu 
výzkumu,  který je zaměřen na současné soukromé zaměstnavatele osob ve výkonu trestu. Jeho 
výsledek analyzuje trh práce odsouzených, hodnotí spokojenost a připomínky zaměstnavatelů 
k  nastavení podmínek pro zaměstnávání vězňů a  jejich zkušenosti i  názory na výkon práce 
odsouzených. Příspěvek hodnotí nejen dopady současných legislativních změn, ale vybízí také 
k diskuzi a hodnocení alternativního směru odměňování a možných dopadů deregulace skrz 
stanovování výše odměn na základě tržních sil.

1  Vězeňství České republiky ve statistice 
V  roce 2013 zveřejnil Eurostat statistiku a  podrobnější rozbor počtu osob ve výkonu trestu   
na 100 tisíc obyvatel. Česká republika dosáhla ze zemí Evropské unie v období let 2010–2012         
na čtvrté nejvyšší hodnoty s počtem 217 osob na 100 tisíc obyvatel. Průměrem přitom bylo     
128 osob (první příčku v této statistice zaujalo Lotyšsko: 312 osob na 100 tisíc obyvatel, posled-
ní pak Finsko: 60 osob na 100 tisíc obyvatel). Pravdou je, že se od té doby nedařilo celkový počet 
vězňů snižovat. Dlouhodobě nepomohl ani začátek roku 2013 a amnestie prezidenta Klause. 
Ostatně vývoj počtu vězňů znázorňuje následující graf č. 1, z kterého je patrné, že již v roce 2016 
jsme se téměř dostali co do počtu uvězněných na hodnotu z konce roku 2012. Lehce pozitivně 
může vyznít nejnovější dostupné číslo z  konce roku 2017, kdy se podařilo zastavit rostoucí 
trend a počet uvězněných osob se mírně snížil. Dle aktuálnějších dat Eurostatu se naše posta-
vení v rámci Evropské unie v této statistice dlouhodobě nelepší. V roce 2016 jsme stále drželi 
v počtu osob ve výkonu na počet obyvatel čtvrtou nejvyšší příčku (Eurostat, 2018). 
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Graf č. 1:  Počet vězněných osob v letech 2006 až 2017 k 31. 12.

 

Zdroj: Mäsiarová, Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2017, vlastní úprava

K takovému stavu nedospělo vězeňství České republiky vlivem jednoho determinantu, ale 
dá se to považovat za souhru několika z nich. Jednak je to legislativní nastavení, poté také so-
ciální podmínky (např. socializace a vstup na trh práce odsouzených po výkonu trestu) a také 
samotný způsob výkonu trestu, kde se mnohdy projevuje efekt tzv. prizonizace. Na základě 
zadluženosti odsouzených, nedostatku finančních prostředků a  neschopnosti zařadit se zpět  
do společnosti sílí tendence k recidivnímu chování a opětovnému návratu za mříže. Tento stav 
není ideální jak pro společnost, tak ani pro stát, který na výkon trestu vydává každoročně ne-
malé finanční prostředky.

Momentálně je v  České republice celkem 35 věznic. Deset z  celkového počtu jsou vede-
ny jako vazební věznice. Dva ústavy pro výkon zabezpečovací detence slouží jako věznice pro 
mladistvé. Průměrná celková ubytovací kapacita, která se počítá pro 1 místo na 4 m2, byla 
20 947 míst a její využitelnost činila přibližně 108 %. Objem odsouzených ve výkonu trestu je 
tedy nadkapacitní (Mäsiarová, 2018).

2  Recidiva odsouzených v České republice   
Recidiva je jeden ze zásadních problémů pro současnou oblast vězeňství České republiky. Její 
hodnota v penologickém pojetí dosahovala v posledních letech zhruba  60–70 %. V  trestně 
právním pojetí v roce 2014 bylo evidováno 53,2 % recidivistů. Nejčastěji se páchají opakovaně  
krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a zanedbání povinné výživy (Ministerstvo spra-
vedlnosti ČR, 2016). U posledně zmíněného trestného činu odborníci diskutují nad otázkou 
dekriminalizace a nalezení jiných prostředků civilního práva k nápravě pachatelů. Dle statistik 
výkon trestu odnětí svobody u tohoto trestného činu nepomáhá k dostatečné nápravě pachate-
le, ba spíše zhoršuje postavení k tomu, aby povinnou výživu začal odsouzený platit. Během vý-
konu trestu mnohdy vznikají odsouzeným další dluhy jak vůči soukromým subjektům, tak vůči 
státu např. v podobě neplacení nákladů za jejich pobyt ve věznici. Tento stav určitě nepomáhá 
v boji s recidivním chováním, ba naopak (Marešová, 2016). 
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K nejúspěšnějším zemím s velikostí recidivy se řadí např. Norsko, kde se vrací do věznic jen 
asi 17 % propuštěných vězňů. Otázkou je, jak moc můžeme na základě nastavení podmínek při 
výkonu trestu přispět k tomu, abychom dosáhli podobného čísla i v České republice. Zkušenost 
z Norska hovoří o speciálním typu věznice bez mříží, kde jsou vězni izolováni  na ostrově a učí 
se zde 12–18 měsíců před svým propuštěním základním návykům pro další část po výkonu 
trestu. Výběr odsouzených pro tento typ výkonu trestu samozřejmě vyžaduje určité vstupní 
předpoklady odsouzeného. Podle odhadu Mgr. Vladimíra Zimmela, náměstka sekce trestní 
politiky Ministerstva spravedlnosti ČR, by se v České republice jednalo maximálně o stovky 
jedinců (Trusinová, 2016). 

2.1  Hospodaření Vězeňské služby České republiky
Je důležité zmínit, že na oblast hospodaření vězeňské služby má vliv převzetí a respektování ně-
kolika nadnárodních úmluv, které se týkají vězeňství a kde se Česká republika zavazuje k plnění 
podmínek, jako je např. minimální počet zaměstnanců vzhledem k počtu vězňů a obviněných, 
předepsaná minimální výměra prostor určených pro jednoho vězně (4 m2), požadované vý-
chovné prvky uplatňované vůči odsouzeným, které s sebou nesou náklad v podobě vyškolení 
personálu, uznání mezinárodních standardů pro hygienu a ubytování vězňů apod. (Rektořík, 
1999).

V rozpočtu Vězeňské služby ČR převládá výdajová část. Na nejnovější dostupné výsledky 
hospodaření za celý rok 2017 poukazují následující tabulky. Tabulka č. 1 znázorňuje celou pří-
jmovou část rozdělenou i na jednotlivé podoblasti.

Tabulka č. 1:  Celkové příjmy rozpočtu Vězeňské služby ČR za rok 2017 (v tis. Kč)

Organizace
Rozpočet 2017 SKUT/UR

(v %)Schválený Po změnách Skutečnost
Příjmy celkem 1 163 838,10 1 163 838,10 1 376 783,65 118,30

v tom:

Nedaňové příjmy, kapitálové pří-
jmy a přijaté dotace celkem

217 800,00 217 800,00 386 413,91 177,42

Daňové příjmy 946 038,10 946 038,10 990 369,74 104,69

z toho:

Pojistné na důchod. poj. 840 922,75 840 922,75 881 318,70 104,80

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2017, vlastní úprava

Dle vykázaných statistik rozpočtu Ministerstva spravedlnosti za rok 2017 činily celkové pří-
jmy tohoto resortu, pod který Vězeňská služba ČR spadá, 3 278 325 tis. Kč. Na Vězeňskou služ-
bu tak z této částky připadá více jak třetina (Ministerstvo financí, 2017). Část z nich tvoří např. 
poplatek uvězněného za jeho pobyt za mřížemi. Pokud od platby není dotyčný/á osvobozen/a, 
hradí za svůj pobyt za mřížemi 1500 Kč za měsíc, což je daleko menší částka než průměrně 
vynaložené náklady potřebné k jeho uvěznění.
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Tabulka č. 2:  Celkové výdaje rozpočtu Vězeňské služby ČR za rok 2017 (v tis. Kč)

Ukazatel Skutečnost 
2016

Schválený 
rozpočet 

2017

Rozpočet 
po změnách 

2017

Skutečnost 
2017

SKUT/UR
(v %)

Výdaje celkem 8 807 686,68 9 581 418,12 9 913 317,56 9 798 679,17 98,84

v tom např.:

Běžné výdaje 8 604 483,75 9 251 418,12 9 586 329,29 9 504 166,58 99,14

v tom např.:

Platy zaměstnanců a ostatní 
platby za provedenou práci 

4 128 393,13 4 451 099,29 4 629 206,17 4 567 347,27 98,66

Program protidrogové 
politiky 

3 993,09 8 000,00 8 000,00 7 964,37 99,55

Program sociální prevence 
a prevence kriminality 

3 995,05 9 000,00 9 000,00 8 965,62 99,62

Kapitálové výdaje 203 202,93 330 000,00 326 988,27 294 512,59 42,87

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2017, vlastní úprava

Jak již bylo zmíněno, výdaje Vězeňské služby ČR jsou daleko větší než příjmy. Výdaje  za celý 
resort Ministerstva spravedlnosti za rok 2017 činily 26 185 129 tis. Kč. Na vězeňskou část šla 
tedy stejně jako u příjmů více jak třetina ze všech výdajů tohoto resortu (Ministerstvo financí, 
2017).

Vzhledem k náplni příspěvku je zajímavé zaměřit se i na jednu z konkrétních položek hos-
podaření Vězeňské služby, a to sice pohledávky za současnými a bývalými odsouzenými vězni. 
Přesná čísla za rok 2017 uvádějí, že bylo celkem 10 211 počtu dlužníků z aktuálních osob ve 
výkonu trestu a 30 850 dlužníků z  řad bývalých odsouzených. Objem těchto nevymožených 
pohledávek za obě skupiny činil ke konci roku 275 017,18 tis. Kč. Z hlediska úspěšnosti vy-
máhání pohledávek pozorujeme mezi těmito skupinami velký rozdíl. Zatímco za současnými 
vězni je úspěšnost vymahatelnosti zhruba 38 %, za bývalými trestanci jsou to pouhá 3 %. Ke 
srovnání s předešlými lety můžeme konstatovat, že se absolutní hodnota pohledávek zmenšuje, 
jak ukazuje následující tabulka č. 3, která nám znázorňuje jednotlivé absolutní hodnoty všech 
pohledávek vedených za současnými a bývalými odsouzenými v rozmezí let 2012–2017. 

Tabulka č. 3:  Absolutní výše pohledávek Vězeňské služby ČR za současnými a bývalými 
osobami ve výkonu trestu v letech 2012–2017 (v tis. Kč)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Částka 416 014,25 336 068,01 292 083,01 285 191,05 279 498,94 275 017,18

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2012-2017, vlastní úprava 

3  Zaměstnávání a odměňování osob ve výkonu trestu
Práce ve vězení je jedním z hlavních prvků výchovy vězňů. Je důležitá hned z několika pohledů: 
ekonomického, sociálního a psychologického. Současná legislativa ukládá povinnost každému 
vězni pracovat. To však nutně neznamená, že jsou všichni vězni zaměstnaní. Závisí to totiž na 
tom, jestli je odsouzený práceschopný a není k  jejímu výkonu uznán zdravotně nezpůsobilý. 
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Věznice mají za povinnost vytvářet podmínky buď pro zaměstnávání vězňů v rámci svého pro-
vozu, vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti. Dle zákona 169/1999 Sb., o výkonu trestu 
odnětí svobody a o  změně některých souvisejících zákonů, potřebuje Vězeňská služba k  za-
městnání u soukromých subjektů písemný souhlas odsouzeného, bez kterého nemůže takovou 
práci vykonávat, i když je k ní způsobilý. K zaměstnání u  státních institucí tento požadavek 
zákon neukládá. Pracovní podmínky, pracovní doba aj. se řídí zvláštními pracovními předpisy 
vztahující se na zaměstnance v pracovním poměru.

3.1  Statistika a legislativní nastavení zaměstnávání a odměňování osob
ve výkonu trestu

Ve výkonu trestu odnětí svobody bylo v roce 2017 pracovně zařazeno za finanční odměnu prů-
měrně 8449 osob (dále jen „odsouzení“) z celkového počtu 15 026 zaměstnatelných odsouze-
ných způsobilých k vykonávání práce. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil počet zaměst-
naných odsouzených o 1661 osob. Zaměstnanost vězněných osob v roce 2016 činila 47,54 % 
a v roce 2017 se zvýšila na 56,23 %, což znamená zvýšení o 8,69 % (Mäsiarová, 2018).

Důležité je zmínit, že výše odměny a podmínky pro odměňování za vykonanou práci jsou 
stanoveny legislativním nařízením. Samotné výše částek, které odsouzení v zaměstnání obdrží, 
tak nepodléhají tržnímu stanovení na základě vztahu nabídky s poptávkou na tomto trhu prá-
ce. Odměna není závislá ani na výši minimální mzdy. Způsob rozdělení po vyplacení odměny 
stanovuje vyhláškou Ministerstvo spravedlnosti. Následující tabulky č. 4 a č. 5 přestavují dosa-
vadní a nově platné legislativní podmínky pro výši odměňování a srážky z odměn odsouzených 
za vykonanou práci.

Tabulka č. 4:  Diferenciace skupin pro výkon zaměstnání a související výše měsíčních odměn
  dle Nařízení vlády č. 365/1999 Sb. (účinná k 31. 3. 2018) a dle Nařízení vlády
 č. 361/2017 Sb. (účinná od 1. 4. 2018)

Skupina – charakteristika Výše měsíční odměny
k 31. 3. 2018

Výše měsíční odměny
od 1. 4. 2018

I. skupina – pro výkon práce není potřeba 
odborné kvalifikace

4 500 Kč 5 500 Kč

II. skupina – pro práce je potřeba vyučení 
v oboru nebo jiná odborná kvalifikace

6 750 Kč 8 250 Kč

III. skupina – pro zvláště náročný 
a specializovaný výkon práce vyžadující vzdělání 
s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání 
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském 
studijním programu

9 000 Kč 11 000 Kč

IV. skupina – pro výkon práce je potřeba 
vysokoškolský magisterský stupeň vzdělání

Není zahrnuta 13 750 Kč

Zdroj: Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., vlastní úprava 

Valná většina vězňů pracuje v rámci odměn pro I. skupinu. Mají nárok na příplatky  za práce 
přesčas, ve svátek, v noci a ve ztíženém pracovním prostředí. Mohou být také odměněni za vyšší 
pracovní výkon v požadované kvalitě až o 50 % výše jejich měsíční odměny. Pro zaměstnavatele 
je výhodné zaměstnat vězně zejména proto, že za ně nemusí platit sociální a zdravotní pojiš-
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tění. Vězni nemají nárok na dovolenou a v případě nemoci mohou být ihned nahrazeni jiným 
zaměstnancem bez nároku na náhradu mzdy či nemocenskou dávku. Výše tarifních odměn 
se neměnila od roku 2000 i přesto, že průměrná mzda do roku 2017 vzrostla o více jak 108 % 
a inflace činila za stejné období 39 % (Ministerstvo spravedlnosti, 2017). 

Průměrná měsíční mzda za rok 2017 činila 3790 Kč, což nedosahuje ani I. tarifní výše. Je tak 
dáno zejména rozšířenými částečnými úvazky odsouzených. V diferenciaci přibyla skupina pro 
zaměstnance s vysokoškolským vzděláním na magisterské úrovni. Všem předchozím skupinám 
se pak zvýšila odměna shodně o 22 %. Zvýšení je přirozená reakce vývoje ostatních mezd na 
trhu práce. Aby ovšem toto navýšení bylo efektivní s ohledem na lepší finanční stav odsouze-
ných a případné omezení recidivy, probíhá současně změna i v oblasti srážek z odměn.

Tabulka č. 5: Srážky z čisté odměny zaměstnané osoby ve výkonu trestu dle vyhlášky 
 Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb. (účinné k 31. 3. 2018) a dle novelizace 
 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb. (účinné k 1. 4. 2018)

Účel srážky Hodnota srážky z čisté 
odměny  k 31. 3. 2018

Hodnota srážky z čisté 
odměny od 1. 4. 2018

Srážky k úhradě výživného nezaopatřených 
dětí

30 % 30 %

Srážky k úhradě nákladů výkonu trestu 32 % 26 %

Další srážky prováděné na základě nařízeného 
výkonu rozhodnutí soudu nebo orgánu státní 
správy (pohledávky)

12 % 12 %

Ostatní srážky 4 % 4 %

Celkem srážky 78% 72%

Kapesné 20 % 17 %

Úložné 2 % 11 %

Celkem 100 % 100 %

Zdroj: Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., Vyhláška č. 10/2000 Sb., vlastní úprava

Největší změna nastala dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách 
z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhod-
nutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě 
dalších nákladů, u položky „úložné“. Hodnota srážek z odměn se vůči tomuto „povinnému 
spoření vězňů“ zvedla z 2 % na 11 %. Důležité je dodat, že se také současně zvyšuje částka, 
do které mají povinnost odsouzení spořit z původních 2000 Kč na 35 000 Kč. Trend je zřej-
mý. Stát se touto změnou snaží o  zajištěnější a  lépe finančně připravené odsouzené, kteří 
se dostávají z věznic na svobodu. Má-li odsouzený po naspoření povinné výměry úložného 
dluhy vůči Vězeňské službě České republiky nebo jinému věřiteli, používá se tato část srážky 
k jejich financování.

3.2  Agregované dopady legislativních změn
Dle budoucích odhadů a aktuální míře zaměstnanosti odsouzených se předpokládá, že změny 
přinesou do státního rozpočtu v roce 2018 příjmy v hodnotě 45,9 mil. Kč. Důvodem je očekáva-
né zvýšení výběru sociálního a zdravotního pojištění ve výši 27 042 854 Kč (sociální pojištění), 
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respektive 11 589 795 Kč (zdravotní pojištění). Změna si vyžádá logicky i díky růstu odměn 
o 22 % rostoucí náklady pro zaměstnavatele, tedy stát i soukromé podnikatele. Předpokládaný 
dopad do výdajů státu v roce 2018 je vykalkulován na 45 932 520 Kč. Stát navíc eviduje jed-
norázové náklady na změnu informačního systému vězeňské služby v hodnotě 2 mil. Kč. Pro 
podnikatele činí předpokládaný růst výdajů za stejné období 96 150 360 Kč.

Při navyšování odměn bylo třeba zohlednit faktor atraktivnosti zaměstnávání odsouze-
ných osob, který by se mohl snížit a zmenšit tak poptávku externích subjektů po práci od-
souzených. I tak se ale jejich výše mzdových nákladů stále bude pohybovat kolem 55–60 % 
minimálních nákladů u  „běžných zaměstnanců“. Návrh nakonec podpořila i  Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Nevyčíslitelnou položkou budou ale zejména 
dopady sociální. Zvýšení finančních prostředků napomůže k  placení výživného a  většímu 
umoření ostatních dluhů. Dle statistik až dvě třetiny dluhů osob ve výkonu trestu vzniká 
v období těsně před nebo během výkonu trestu. Sníží se také riziko recidivy, což přináší další 
úsporu nákladů na uvěznění odsouzených. Růst odměn povede ke zvýšenému zájmu o práci 
mezi odsouzenými. Se zaměstnáním se posilují další pozitivní aspekty jako pocit z  dobře 
vykonané práce, pozitivní sebehodnocení nebo další seberozvíjení. Celkově se tak dají veš-
keré dopady na rozpočet Vězeňské služby jen těžko vyčíslit, ale můžeme dle předpokladů 
konstatovat, že si odsouzení v krátkém a stát zejména dlouhém období polepší (Ministerstvo 
spravedlnosti, 2017).

4  Pohled soukromých zaměstnavatelů na zaměstnávání a odměňování
osob ve výkonu trestu

Závěrečnou kapitolu věnuji výsledkům mého výzkumu, kdy jsem oslovil soukromé podnikate-
lé/firmy, již aktuálně zaměstnávají osoby ve výkonu trestu. Podařilo se mi kontaktovat a oslovit 
68 ze 75 firem zveřejněných na zaměstnavatelských kartách všech věznic v  České republice 
a do výzkumu se formou odpovědí na dotazník zapojilo 43 respondentů (většinou personální 
ředitele).

Jednalo se většinou o střední a velké podniky působící na trhu delší dobu. Nejčastějším od-
větvím, ve kterém dotazovaní zaměstnavatelé odsouzených působí, bylo potravinářství, strojí-
renství, nakládání s odpady, automobilový průmysl apod. Část šetření potvrdila dostupné sta-
tistiky, kdy se ukázalo, že firmy ve výzkumu nejvíce zaměstnávají osoby v první platové skupině. 
Jedná se tedy o odsouzené, kteří vykonávají lehké práce bez nároků na vyšší vzdělání. Najímají 
je zejména z důvodu nízkých mzdových nákladů, ale je potřeba zmínit, že kladně hodnotí i je-
jich výkon práce. Ač by se tak nemuselo zdát, odsouzení jsou pro zaměstnavatele spolehlivou 
pracovní silou. Hodnotí je často kladněji než pracovníky, kteří nejsou ve výkonu trestu, nebo 
pracovní sílu ze zahraničí. Přes možný počáteční ostych si zaměstnavatelé později odsouzených 
cení natolik, že si je někdy v provozu nechávají ihned po propuštění z vězení, což je pro úspěš-
nou resocializaci vězně velmi důležitý krok (Mareš, 2017).

Stejně jako výkon práce odsouzených se většině zaměstnavatelům zamlouvá také současné 
legislativní nastavení a nevadí jim ani zvyšování odměn o 22 % od 1. 4. 2018. I přes poměr-
ně razantní zvýšení nákladů budou odměny stále dosahovat nízké úrovně při porovnání se 
mzdovými náklady na „běžné zaměstnance“, jejichž odměna je např. ovlivněna úrovní mini-
mální mzdy. Odsouzení budou více motivovaní a zvýšení výdělků  může pozitivně ovlivnit 
kvalitu odvedené práce. Minimální množství současných zaměstnavatelů odsouzených bude 
reagovat na zvyšování odměn propouštěním zaměstnanců z věznic. Většina dle svých plánů 



59

zachová současný stav, nebo dokonce zvýší poptávku po práci odsouzených. Aby jejich zvýše-
ná poptávka mohla být uspokojena a projevila se kladně na zmírnění míry nezaměstnanosti 
českých vězňů, musí Vězeňská služba České republiky realizovat projekty     a vybudovat či 
rekonstruovat nové výrobní haly přímo v  areálu věznic. Téměř polovina respondentů má 
problém najít ve věznicích dostatečný počet pracovníků, které by chtěli zaměstnat. Jedná se 
tak zejména z důvodu, že odsouzených, kteří mohou práci vykonávat mimo prostor věznice, 
je omezený počet.

V dotazníkovém šetření nebylo prokázáno, že by většina zaměstnavatelů byla   pro deregu-
laci odměňování a ani většina z  těch, kteří deregulaci nakloněni jsou, by v  takovém případě 
nezvýšila odsouzeným odměny za práci. Určitě je dosavadní nízká cena práce odsouzených 
zárukou pro atraktivitu najímání pracovní síly z věznic, můžeme ji vnímat jako ochranný prvek 
k zajištění vyšší poptávky po práci odsouzených. Výsledky ale nebyly jednoznačně pro volbu 
zachování současného stavu a nezvyšování odměn. Poměrně značná část firem s těmito mož-
nostmi sympatizuje. Dle odpovědí i zhodnocení současného stavu české ekonomiky a trhu prá-
ce docházím k závěru, že by si za deregulovaných podmínek zaměstnání vězni nepohoršili, ba 
dokonce je zde reálný předpoklad, že by se jejich odměny vlivem vysoké poptávky po jejich 
práci zvýšily. Nedokážu s jistotou tvrdit, že by část zaměstnavatelů, kteří odpověděli v dotazní-
ku pro ponechání stejné výše odměn za deregulovaných podmínek, tento postoj hájila, i kdyby 
k deregulaci skutečně došlo (Mareš, 2017).

5  Závěr 
Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo bojovat s  velkou recidivou a  naplněnou kapacitou 
českých věznic přes zajištění co nejvyšší zaměstnanosti a vyšších odměn pro zaměstnané oso-
by ve výkonu trestu. V příspěvku jsem blíže analyzoval legislativní nastavení k dané proble-
matice a zaměřil jsem se na statistické údaje a příčiny problémů českého vězeňství. Konsta-
tuji, že se jako nedostatečná jevila dosavadní předepsaná výše úložného, kdy jsou odsouzení 
povinni spořit ze svých výdělků během výkonu trestu jen do výše 2000 Kč. Tato částka, kterou 
dostanou vězni v případě naspoření při opuštění věznice, nezaručuje dostatek prostředků pro 
počáteční období po výkonu trestu a úspěšné zařazení do společnosti. Část z odsouzených si 
kvůli nezaměstnanosti, ale i nízkým odměnám a současně vysokým srážkám z odměn není 
schopna uspořit ani tuto základní výši úložného. Pro změnu trendu je tak důležité zajistit 
i  vyšší zaměstnanost a  odměny pro osoby ve výkonu trestu, jež jsou stanoveny direktivně 
legislativním nařízením.

Zaměřil jsem se také na předpokládaný vliv legislativních změn na státní rozpočet. Ze srov-
nání je patrné, že si změna v počáteční fázi vyžádá téměř stejné zvýšení jak výdajů, tak příjmů 
do státního rozpočtu. Z dlouhodobého hlediska je však pravděpodobné při udržení dostatečné 
míry zaměstnanosti odsouzených snížení recidivy a tedy menší návratnost propuštěných osob 
zpět k výkonu trestu do věznice, což se projeví mimo jiné na ušetřených nákladech státního 
rozpočtu. Jelikož však proces zaměstnávání osob ve výkonu trestu závisí také např. na stavu 
české ekonomiky, je obtížné predikovat v dlouhém období přesné dopady na státní rozpočet, 
které by byly číselně podložené, nicméně snaha o zefektivnění oblasti vězeňství České republiky 
je zřejmá.  

Dle výsledků výzkumného šetření docházím k  závěru, že zaměstnané osoby ve výkonu 
trestu jsou zaměstnavateli hodnoceny kladně. Zaměstnavatelé získávají zaměstnáváním od-
souzených levnou a relativně stabilní pracovní sílu, zejména když porovnáme vězně s jinými 
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pracovníky z  agentur práce. I  přes zvyšování odměn legislativním nařízením hodlá valná 
většina zaměstnavatelů pokračovat ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky a na-
dále zaměstnávat osoby ve výkonu trestu. Zhruba třetina dotazovaných jich dokonce plánu-
je zaměstnat větší počet než doposud. I přes nemalou část zaměstnavatelů většina není pro 
deregulaci odměňování zaměstnaných osob ve výkonu trestu a většina těch, kteří se k otázce 
deregulace staví pozitivně, by za takového stavu nezvyšovala odsouzeným výši jejich pracov-
ních odměn.
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n NĚKTERÉ NEDOKONALOSTI FINANČNÍ PODPORY RODIN
 V ČESKU
 SOME IMPERFECTIONS OF FINANCIAL FAMILY SUPPORT
 IN CZECHIA

Jan Mertl, Ivana Turková

 
Abstrakt
Rodinná politika je významným odvětvím sociální politiky a podpora rodin má fiskální i národohospo-
dářský význam.  Od začátku ekonomické transformace prošla několika stádii vývoje, přičemž jedním 
z trendů je cílenější podpora a posílení vazby na ekonomickou aktivitu rodičů. Cílem tohoto příspěvku je 
diskutovat situaci přímé podpory rodin v Česku ve vazbě na příjmovou úroveň příjemců dávek a orien- 
tačně ukázat fiskální rozměr jednotlivých forem podpory. Analýza byla komplikována velmi obtížnou 
dostupností a nekonzistencí příslušných údajů. Přesto výsledky obsahují kvalifikované odhady fiskálních 
dopadů vybraných variant finanční podpory rodin a shrnují hlavní identifikované nedokonalosti systé-
mu. 
Klíčová slova:  rodinná politika, přídavek na dítě, sociální politika
JEL kódy:  H24, H55, H53

Abstract
Family policy is an important sector of social policy and support for families has both fiscal and overall 
economic importance. Since the beginning of the economic transformation, it has undergone several 
stages of development, one of the trends being more targeted support and strengthening of the link 
to the economic activity of parents. The aim of this paper is to discuss the situation of direct support 
of families in the Czech Republic in relation to the income level of beneficiaries and to show the fiscal 
dimension of individual forms of support. The analysis was complicated by the very difficult availability 
and inconsistency of relevant data. Nevertheless, the results include qualified estimates of the fiscal 
impacts of selected family financial support options and summarize the main identified system imper-
fections.
Keywords:  family policy, child allowance, social policy
JEL codes:  H24, H55, H53

 

Úvod
Pro letošní pracovní konferenci jsme zvolili téma podpory rodiny, které je poměrně kompliko-
vané k analýze a interpretaci, neboť důslednější podložení příslušných úvah je zásadně kom-
plikováno roztříštěností datové základny a malou koncepčností české rodinné politiky. Také 
značně podléhá politickému cyklu a snaze prosadit do systému určité kriteriální funkce, jako je 
např. motivace k práci nebo naopak sociální práva rodin s dětmi. Proto berme tento příspěvek 
jako dílčí sondu do tématu, jež nemá ambice jeho finálního nebo komplexního řešení, ale od-
krytí některých nedokonalostí a disproporcí. 

Cílem tohoto příspěvku je diskutovat situaci přímé podpory rodin v Česku ve vazbě na 
příjmovou úroveň příjemců dávek a  orientačně ukázat fiskální rozměr jednotlivých forem 
podpory. 
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Z metodologického hlediska jsme se při zpracování příspěvku potýkali s nedostupností a ne-
konzistencí dat mezi orgány státní správy – tedy ministerstvy financí, práce a sociálních věcí 
a generálního finančního ředitelství. Z toho důvodu prezentované kalkulace představují kvali-
fikovaný odhad dopadů jednotlivých opatření do rodinné politiky na základě dostupných dat, 
která jsme v rámci výzkumu byly schopni získat, ale slouží především k odborné diskusi a pří-
padná implementace systémových opatření rodinné politiky by musela být podložena dalšími 
údaji. Provedli jsme základní kvantifikace výdajů na daňový bonus a na přídavky na děti, a ná-
sledně zvážili dopady přesunu zdrojů mezi těmito nástroji rodinné politiky včetně tzv. fiskálně 
neutrální varianty, která předpokládá prostou alokaci stávajících výdajů na daňový bonus na 
přídavek na dítě (PND), tedy změnu z pracovně podmíněné přímé podpory rodin na prostou 
přímou, příjmově testovanou dávku. Vycházíme též z dříve publikované analýzy autorů na dané 
téma (Mertl a Turková, 2018).

1  Teoretická východiska 
Rodinná politika je významným odvětvím sociální politiky a podpora rodin má fiskální i náro-
dohospodářský význam.  Od začátku ekonomické transformace prošla několika stádii vývoje, 
přičemž jedním z trendů je cílenější podpora a posílení vazby na ekonomickou aktivitu rodičů.  
Projevem těchto trendů bylo rovněž zavedení kombinace slevy na dani a daňového bonusu, jehož 
zacílení je však poměrně diskutabilní (Jahoda & Godarová, 2013), (Vostatek, 2016), (Höhne & Ku-
chařová, 2016). Teoreticky je příspěvek ukotven v metodologii sociální politiky (Tomeš, 2012).

Existuje několik základních modelů rodinné politiky (Krebs, 2015), které mají svébytnou 
logiku a v sociálních systémech jednotlivých zemí (Kalíšková, 2017) i přístupech veřejné volby 
(Kalíšková, 2017) můžeme jejich prvky nalézt. Prvním z nich je univerzalistický model, který 
podporuje každé dítě, resp. rodinu s dětmi bez ohledu na sociální status rodičů či rodiny jako 
celku, tedy preferuje netestované, univerzální rodinné dávky (Abrahamson, 2016). Druhým 
z nich je model konzervativní, který odvozuje podporu rodiny od pracovních výkonů a zásluh 
v kombinaci s testováním příjmů rodin. Třetím základním modelem je model liberální, který 
podporuje zejména děti z velmi chudých rodin na principu sociální potřebnosti a akcentuje od-
povědnost občana za osud své rodiny. Volba konkrétní alternativy je většinou kombinací prvků, 
přičemž určující je, které systémové součásti jsou v dané zemi dominantní (Krebs, 2015), (Ferra-
rini, Nelson, & Hoog, 2012). Míra podpory se v jednotlivých zemích liší (Stănescu & Nemţanu, 
2015), obecně se však uznává, že transfery rodinám s dětmi mají smysl (Barrientos & DeJong, 
2006), aniž nutně oslabily přirozenou motivaci rodičů se o děti starat a zabezpečit rodinu – jed-
ná se o podporu, nikoli náhradu jejich role (Harvey, 2014).

Základní koncepční otázkou ve vazbě na sociální modely je v uvedeném smyslu nepochybně 
to, jak je vůbec podpora rodin s dětmi pojímána. Čistě propopulační pojetí v současné době 
neodpovídá socioekonomickému vývoji, málokdo si pořizuje děti hlavně kvůli dávkám, a po-
kud ano, pak to stejně není žádoucí stav z pohledu jejich výchovy a smyslu celého počínání. 
Další možností je chápání dětí jako výsledku odpovědného chování a rozhodování rodičů, kteří 
berou v úvahu objektivní podmínky, ať jsou jakékoli, a zaslouží si pomoc především v sociální 
nebo hmotné nouzi. Třetí možnost spočívá v tom, že společnost, resp. stát provádí monitoring 
podmínek a financuje podporu pro rodiny s dětmi alespoň v té míře, aby na své svobodné roz-
hodnutí mít spolu děti rodiče významně nedoplatili, respektive aby ve vazbě na dostupné zdroje 
byly podmínky pro rodinu ve státě průběžně zlepšovány. Tuto možnost jako autoři příspěvku 
preferujeme.
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2  Vývoj celkových výdajů na daňový bonus
Vzhledem k neochotě GFŘ a MF ČR k poskytnutí konkrétních dat, týkajících se celkové roční 
výše poskytnutých slev na dani z příjmu fyzických osob a vyplacených daňových bonusů, bylo 
nutné čerpat údaje z MPSV, kterému je ministerstvo financí na rozdíl od odborné veřejnosti 
poskytuje. Z tabulky č. 1 a grafu č. 1 vyplývá stabilní meziroční nárůst výdajů na daňové bonusy 
do roku 2013.

Tabulka č. 1:  Celkové výdaje na daňové bonusy (nárok na daňové zvýhodnění)
Tabulka č. 1:  v letech 2005–2016 mil. Kč

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Daňový bonus 541 1942 2733 4027 6457 7355 7224 7869 9271 8508 8766 8552

Zdroj: Vlastní zpracování paradoxně z interních údajů MPSV, kterým MF ČR a GFŘ údaje poskytuje, ostatním 
subjektům jejich případně zpracování zásadně zpoplatňuje, a tedy k těmto informacím přístup znesnadňuje

Obrázek č. 1:  Celkové výdaje na daňové bonusy v letech 2005–2016, v mil.  Kč

Zdroj: Vlastní zpracování z údajů v tabulce č. 1 a interních dat MPSV oddělení statistické metodiky a reportingu 

Výdaje na daňové bonusy od roku 2005, kdy byly zavedeny, neustále meziročně stoupaly 
z 541 mil. Kč až na 9,2 mld. Kč v roce 2013. V posledních třech letech 2014–2016 se jejich hod-
nota ustálila na průměru 8,6 mld. Kč ročně.

Na daňový bonus nemají nárok dlouhodobě nezaměstnaní, invalidní důchodci a osoby bez 
zdanitelných příjmů. Nárok na tento daňový bonus má poplatník, který měl roční příjem ales-
poň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Limit ročního bonusu byl do roku 2017 maximálně 
60 300 Kč. Od roku 2018 se tato hranice zvýšila na 73 200 Kč a dále se omezil okruh příjemců, 
neboť se v současné době zahrnují do výše zmíněného šestinásobku minimální mzdy pouze 
výdělky ze zaměstnání nebo podnikání (aktivní příjmy z výdělečné činnosti), už nikoli příjmy 
z kapitálového majetku a nájmů (pasivní příjmy).
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Relaci daňového bonusu k dalším hlavním dávkám přímé podpory rodin (přídavku na dítě 
a rodičovskému příspěvku) ukazuje následující obrázek. Je zjevné, že pokles výplat přídavku na 
dítě je doprovázen zvýšením daňového bonusu. 

Obrázek č. 2:  Výdaje na přídavek na dítě, daňový bonus a rodičovský příspěvek, 2002–2016

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat ČSÚ a MPSV

3  Nároky na přídavek na dítě u jednotlivých sociálních skupin
Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, žijící v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší 
než  2,4násobek částky životního minima rodiny (od roku 2018 se jedná o 2,7násobek, nicméně 
v tomto příspěvku analyzujeme data za rok 2016, která byla k dispozici). Pro nárok na dávku se 
posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.  
Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte (500, 610 a 700 Kč). 

Základní údaje v tabulce č. 2, týkající se počtu domácností a dětí vychází z údajů ČSÚ Příjmy 
a životní podmínky domácností v roce 2016. Údaje o výdajích na PND v roce 2016 byly poskyt-
nuty z interních zdrojů MPSV stejně jako výdaje na daňové bonusy, neboť MF ČR, které má ve 
své kompetenci jako jediný orgán státní správy ČR tuto agendu vést, údaje o vyplacených daňo-
vých bonusech nejenže nezveřejňuje, ale dokonce za poskytnutí těchto údajů požaduje finanční 
kompenzaci za ušlou ztrátu času. Pro potřeby podrobnější analýzy nejsou bohužel k dispozici 
údaje o počtu dětí, resp. rodin, kterým je daňový bonus vyplácen.
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Tabulka č. 2:  Počet dětí s nárokem na PND při použití/započtení daňového bonusu

Celkem
Počet dětí

1 2 3+
Počet domácností 1 414 105 674 842 602 606 136 657

Počet dětí dle pořadí 2 290 025 674 842 1 205 212 409 971

Přídavky na děti dle pořadí  500 610 700

Měsíční výdaje na PND na žádost 1 359 580 020 337 421 000 735 179 320 286 979 700

Roční výdaje na PND na žádost 16 314 960 240

Skutečně výdaje na PND 2016 2 817 000 000

Počet dětí s nárokem na PND 391 250

Skutečné výdaje na daň. bonusy 
2016

8 552 000 000

Počet dětí s nárokem na PND 
z d. b.

1 187 778

Počet dětí – fiskálně neutrální 
varianta

1 579 028

Zdroj: Vlastní zpracování a výpočty na základě dat ČSÚ Příjmy a životní podmínky domácností 2016, Domácnosti 
podle počtu vyživovaných dětí a počtu pracujících členů a MPSV oddělení statistické metodiky a reportingu

Při výpočtu měsíčních výdajů na PND byl zohledněn počet dětí v jednotlivých domácnos-
tech a přídavky na děti dle pořadí dítěte v rodině dle platné legislativy. V roce 2016 byly skuteč-
né výdaje státního rozpočtu na PND 2,82 mld. Kč a počet dětí s nárokem na PND byl 391 tisíc. 
Vyplacené daňové bonusy v roce 2016 byly v celkové výši 8,55 mld. Kč. Pokud by tato suma byla 
použita na přímou podporu dětí prostřednictvím dávky PND, mohlo by dalších 1,18 milionu 
dětí tyto dávky čerpat. Významnou otázkou je, zda je žádoucí svazovat podporu dětí s ekono-
mickou aktivitou jejich rodičů, což je primárním smyslem daňového bonusu, jehož vyplácení je 
podmíněno dosažením ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy. Fiskálně neutrál-
ní varianta by tedy v případě zrušení daňového bonusu představovala možnost čerpání dávek 
ve formě PND pro celkem 1,58 milionu dětí. V případě vyplácení PND všem dětem na žádost, 
tzn. bez testování příjmu rodiny, by činily celkové roční výdaje státního rozpočtu 16,31 mld. Kč 
při současném nastavení výše přídavků na děti dle pořadí. 

Tabulka č. 3:  Možné varianty financování PND ze státního rozpočtu

varianta I. varianta II.
Celkový počet dětí 2 290 025 2 290 025

Výše PND na 1 dítě 600 1 200

Celkové měsíční výdaje 1 374 015 000 2 748 030 000

Celkové roční výdaje 16 488 180 000 32 976 360 000

Celkové roční výdaje na PND a daňové bonusy 11 369 000 000 11 369 000 000

Nároky na dofinancování ze státního rozpočtu 5 119 180 000 21 607 360 000

Zdroj: Vlastní zpracování a výpočty na základě dat ČSÚ Příjmy a životní podmínky domácností 2016, 
Domácnosti podle počtu vyživovaných dětí a počtu pracujících členů a interní údajeMPSV 

oddělení statistické metodiky a reportingu



67

Ve výše uvedené tabulce jsou názorně představeny dvě možné varianty financování PND 
a to, jakou celkovou zátěž by představovaly pro státní rozpočet. Ve variantě č. 1 při celkovém 
počtu dětí 2,29 mil. a průměrné výši PND 600 Kč na jedno dítě by celkové roční výdaje činily 
16,48 mld. Kč. Rozdíl v této částce v tabulce č. 1, kde je uvedeno 16,31 mld. Kč, je způsoben 
započítáním skutečné výše PND dle pořadí dítěte, kde průměrná výše PND představuje částku 
593,7 Kč. Celkové roční výdaje na PND a daňové bonusy v roce 2016 byly v částce 11,37 mld. 
Kč. Rozdíl nutný k dofinancování ze státního rozpočtu, tedy mezi touto sumou a celkovými 
ročními výdaji v případě poskytování PND všem dětem, by činil 5,12 mld. Kč.

Ve variantě č. 2 je navržena výše PND na jedno dítě ve dvojnásobné výši, tzn. 1200 Kč. Tato 
výše přibližně odpovídá současné slevě na dani na jedno dítě. Při stejné konstrukci výpočtu by 
výdaje nutné k dofinancování ze státního rozpočtu činily 21,61 mld. Kč.

Tabulka č. 4:  Kalkulace fiskálních nákladů státního rozpočtu na PND pro různé počty dětí

Počet dětí Roční výdaje ČR
391 250 2 817 000 000

600 000 4 320 000 000

800 000 5 760 000 000

1 000 000 7 200 000 000

1 200 000 8 640 000 000

1 400 000 10 080 000 000

1 600 000 11 520 000 000

1 800 000 12 960 000 000

2 000 000 14 400 000 000

2 290 025 16 488 180 000

                                                                                         Zdroj: Vlastní zpracování a výpočty 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny roční výdaje státního rozpočtu při určitém počtu dětí v rozpětí 
od minimálního počtu dětí pobírajících v současné době PND, tzn. 391 250 dětí, až do celko-
vého počtu dětí v ČR. Přídavky pro každých 200 tisíc dětí navíc představují zatížení státního 
rozpočtu ve výši 1,44 mld. Kč ročně.
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Tabulka č. 5:  Rodiny s nárokem na PND podle vztahu životního minima (ŽM) a rozhodného 
Tabulka č. 5:  příjmu (RP) rodiny 

Období 12/2016
Celkový počet rodin 
s nárokem na PND

RP = 0,01 – 1,00 
násobku ŽM

RP = 1,01 – 1,99 
násobku ŽM

RP = 2,00 – 2,40 
násobku ŽM

Počet rodin/domácností 167 542 60 493 73 793 33 256

Skutečně výdaje na PND 
2016

2 817 000 000

Prům. roční PND 
na jedno dítě

7 124

Počet dětí s nárokem 
na PND

91 250

Prům. počet dětí 
na jednu rodinu

2,34

Zdroj: Vlastní zpracování a výpočty na základě interních dat  MPSV oddělení statistické metodiky a reportingu

V tabulce č. 5 jsou uvedené údaje MPSV o počtu rodin v jednotlivých pásmech dle rozhod-
ného příjmu rodiny a násobku životního minima, které je rozhodujícím kritériem nároku na 
PND. Celkově bylo v roce 2016  167 542 rodin s nárokem na PND, což představuje průměr-
nou roční výši PND na jedno dítě 7124 Kč a průměrný počet dětí na jednu rodinu 2,34 dítěte. 
Vzhledem k tomu, že nárok na PND mají rodiny nízkopříjmové, na úrovni 60–70 % mediánu 
čistého příjmu (podrobněji v tabulce č. 6), je zřejmé, že v těchto rodinách je v průměru více dětí 
na rodinu než v rodinách vysokopříjmových.

Tabulka č. 6:  Rodiny dle podílu mediánového příjmu s nárokem na PND

Celkem
Počet dětí

1 2 3+
životní minimum domácnosti 7 710 9 850 12 300

max. hranice rozhodného příjmu 
při koef. 2,4

18 504 23 640 29 520

Čistý mediánový příjem rodiny
čistý medián. příjem živitele v roce 2016  20 646*   21 763**   23 180**   24 897**

čistý medián. příjem živitelky v roce 
2016

 17 614* 17 614 17 614 17 614

celkem oba živitelé /rodina 38 260 39 377 40 794 42 511
** pouze s uplatněním slevy na poplatníka

** včetně slevy na dítě, uplatňované živitelem platné pro rok 2016

50 % med. čistého příjmu rodiny  19 689 20 397 21 256

60 % med. čistého příjmu rodiny  23 626 24 476 25 507

70 % med. čistého příjmu rodiny  27 564 28 556 29 758

 
 

47 % M pro 
nárok na PND

58 % M pro 
nárok na PND

69 % M pro 
nárok na PND

Zdroj: Vlastní zpracování a výpočty dle platné legislativy na základě dat ČSÚ Strukturální šetření mezd 
zaměstnanců 
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U  této analýzy nebylo možné použít údaje ČSÚ Příjmy a  životní podmínky domácnosti, 
neboť podíl domácností na úrovni 60–70 % mediánového příjmu na osobu v dané domácnosti 
zahrnuje z výběrového šetření veškeré příjmy rodin, včetně vyplácených dávek, tzn. neočištěné 
o nepracovní příjmy a s uplatněním slev na děti.

Životní minimum domácností dle počtu dětí v rodině bylo vypočteno dle platné legislati-
vy. V roce 2016 se jednalo o součet prvního a druhého dospělého + dítě v příslušné kategorii 
dle věku. Nárok na přídavek na dítě je posuzován z výše životního minima krát koeficient 2,4, 
což tvoří maximální hranici tzv. rozhodného příjmu pro tento nárok. Při výpočtu čistého me-
diánového příjmu živitele a živitelky bylo zohledněno, že ČSÚ sleduje ve svém strukturálním 
šetření mezd zaměstnanců pouze mediány hrubých měsíčních mezd, proto bylo nutné dle plat-
né legislativy upravit hrubé mzdy o odvody zdravotního a sociálního pojištění a DPFO. Čistý 
mediánový příjem živitele i živitelky je uveden pouze se základní slevou na poplatníka ve výši 
2070 Kč. V čistém mediánovém příjmu rodiny už jsou zohledněny také slevy na děti dle pořadí 
uplatňované vždy u živitele rodiny. 

V dalších výpočtech je uveden čistý příjem daného typu rodiny na úrovni 50, 60 a 70 % 
mediánu příjmu rodiny a daného počtu dětí. V případě rodiny dvou živitelů a jednoho dítěte je 
nutné pro vznik nároku na přídavek na dítě, aby klesla hranice příjmu rodiny na 47 % mediánu, 
v případě dvou živitelů a dvou dětí musí klesnout hranice příjmu na 58 % mediánu a v případě 
dvou živitelů a tří dětí na úroveň 69 % mediánu. 

Závěr
Je zřejmé, že z hlediska podpory rodin v sociálním systému existuje fragmentace do slev na dani, 
daňového bonusu a přídavků na děti, kdy souhrnný přehled státní správa, alespoň podle dota-
zů, které jsme v praxi učinili, nemá a sdělují dílčí výsledky či náklady podle své gesce. Z tohoto 
pohledu lze říci, že zejména zavedení daňového bonusu českou rodinnou politiku dále znepře-
hlednilo. Velmi zjednodušeně řečeno lze uvést, že daňový bonus je v zásadě prací (ekonomickou 
aktivitou dle paragrafu 6 a 7 zákona o dani z příjmu) podmíněná přímá podpora dětí inverzně 
(negativně) doplňující slevu na dani a do značné míry nahrazující přídavek na dítě. V případě 
ztráty příjmu z ekonomické aktivity pod šestinásobek minimální mzdy ročně se ztrácí i nárok 
na daňový bonus. Naopak přídavek na dítě je poskytován (v analyzovaném roce 2016) pouze 
rodinám v situaci absolutní chudoby, tedy v případě rodiny s jedním dítětem příjem 47 procent 
mediánu, se dvěma dětmi 58 procent mediánu a se třemi a více dětmi 69 procent mediánu. 

Klíčovým důvodem pro implementaci daňového bonusu byla motivace rodičů k práci. To je 
však samo o sobě krajně diskutabilní, ochota nebo dokonce schopnost rodičů pracovat těžko 
může v současné společnosti, kde existují nezaměstnaní, invalidní, samostatně výdělečně činní 
a z pasivních příjmů žijící rodiče, být nutným determinantem nároku na podporu. Pokud je 
něco klíčové, pak to, zda rodič dokáže využít podporu ve prospěch dítěte. To lze u většiny rodi-
čů předpokládat. Tam, kde je riziko výskytu sociálních patologií, lze ověřovat a sledovat to, zda 
rodič skutečně vydává na potřeby dítěte adekvátní částku, a to pomocí sociální práce a ověření 
příslušných účtů domácnosti. 

Je zřejmé, že nepřímý daňový mechanismus podpory rodin funguje velmi dobře v přípa-
dech, kdy daňové odpočty jsou nižší, než je celková daňová povinnost poplatníka. Problémem 
je, že při poměrně nízkých příjmech většiny rodin s dětmi a nízké sazbě daně z příjmu v Čes-
ku (jiný problém je sociální a zdravotní pojištění) tento nástroj funguje plně jen v omezeném 
počtu rodin, a  to navíc u  těch s  vyššími příjmy, kde podpora rodiny může být žádoucí, ale 
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není sociálně kritická. V tom lze vidět nedokonalosti nastavení přímé podpory rodin, kdy na 
„dolním konci“ sociálního spektra jsou výplaty přídavků na dítě a daňového bonusu specific-
ky podmíněné a hranice pro jejich vyplácení ne vždy konzistentní, kdežto na „horním konci“ 
je možnost odpočtu slevy na dani jasná a dostupná pro každého, kdo může vykázat příslušný 
zdanitelný příjem.

V příspěvku jsme přinesli orientační kalkulaci fiskálních nároků na přídavek na dítě od stá-
vajícího počtu příjemců až po čistě teoretické vyplácení všem dětem. Mezní náklady na každých 
200 000 dětí jsou při průměrné výši přídavku 600 korun zhruba 1,44 miliardy korun ročně. 

Fiskálním zdrojem pro případné úpravy přídavku na děti může být především stávající výdaj 
na daňový bonus, neboť při adekvátně nastaveném přídavku na dítě tento institut nepotřebuje-
me. Data, která jsme v rámci analýzy získali, ukazují, že se jedná o cca 8–9 miliard korun ročně. 
Pokud by byly fiskální nároky vyšší (což některé prezentované možnosti obsahují v maximální 
variantě o 5, případně 21 miliard korun), pak lze buď navýšit výdaje státního rozpočtu obecně, 
nebo omezit slevy na dani (tedy nepřímou podporu) tak, aby operace byla fiskálně únosná. Zde 
vidíme pole pro další výzkum, neboť údaje o slevách na dani na dítě a jejich fiskálním významu 
bohužel opět nejsou dobře dostupné, i když případné úpravy nepřímé podpory by z nich měly 
vycházet. V tom lze spatřovat i nedokonalost nepřímé podpory rodin, kdy stát systematicky ne- 
eviduje úhrnnou výši slev na dani, natož aby byl schopen tyto údaje provázat s daňovým bonu-
sem, který měl původně tvořit se slevami na dani jednotný systém podpory rodin skrze daňový 
systém, vycházející z konceptu jakési „negativní daně z příjmu vázané na nezaopatřené děti“.

Dodatek
Příspěvek byl zpracován v rámci projektu Fiskální dimenze a determinanty efektivnosti sociální 
politiky IGA VŠFS 7429/2018/07.
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n ZÁKLADNÍ PŘÍJEM: SÍLÍCÍ VLIV V EU A MOŽNÉ DOPADY 
REFORMNÍCH PROCESŮ

 BASIC INCOME: GROWING INFLUENCE IN EU & POSSIBLE 
COSTS OF REFORM PROCESSES
Šimon Přecechtěl  

 
Abstrakt
Práce se zabývá možnými budoucími scénáři na poli trhů práce, které nahrávají sílícímu tlaku na zavedení 
opatření, jež se zdají být na první pohled výhodné. Jedno z těchto zdánlivě výhodných opatření je zá-
kladní příjem, který by mohl mít pozitivní společenské dopady, pokud by byl aplikován v uzavřené spo-
lečnosti jako v dosavadních experimentech. Problém začíná v implementaci tohoto konceptu na úrovni 
Evropské unie. Hlavní dva problémy, které byly indetifikovány, jsou velké náklady na zavedení reforem 
i po sblížení sociálních systémů jednotlivých států a samotná možnost dezintegrace národů v reakci na 
nerovnoměrnou alokaci prostředků. Ve výsledku docházíme k závěru, že pro další vývoj a co nejmenší 
dopad digitalní „průmyslové revoluce“ je naprosto stěžejní, aby byl podporován výzkum zefektivnění 
sociální politiky v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti důchodového systému.
Klíčová slova:  základní příjem, nezaměstnanost, trh práce, mzdová nerovnost
JEL kódy:  G18, G4, H24, H55

Abstract
The paper discusses possible future labor market scenarios that are putting increasing pressure on the 
implementation of measures that appear to be advantageous at first glance. One of these seemingly 
beneficial scars is a basic income that could have positive social effects if applied in a closed society 
as in previous experiments. The problem starts with the implementation of this concept at European 
Union level. The two main problems that have been identified are: the high costs of introducing reforms 
even after convergence of national social systems and the very possibility of disintegration of nations in 
response to uneven budgeting. As a result, we conclude that it is absolutely crucial to further develop 
and minimize the impact of the digital „industrial revolution“ to support research into streamlining social 
policy in the field of unemployment and the pension system.
Keywords:  základní příjem, nezaměstnanost, trh práce, mzdová nerovnost
JEL codes:  G18, G4, H24, H55

 

Úvod
Téma základního příjmu v posledních letech nabírá na síle jak na scéně akademické, tak hlavně 
na scéně mezinárodní a politické. Skupiny prosazující tento typ instrumentu v sociální politice 
již nejsou nepatrnými organizacemi bez vlivu. Jde o networkové organizace typu Basic Inco-
me Earth Network (BIEN) nebo U.S. Basic Income Guarantee Network (USBIG). Vlastnímu 
tématu se věnuje i vědecké periodikum Basic Income Studies. Obraz reálné možnosti zavedení 
tohoto instrumentu dokresluje i to, že Rada Evropy v lednu 2018 vydala prohlášení, ve kterém 
se k možnosti základního příjmu nejen nestaví zády, ale dokonce jej v dosti neurčité podo-
bě podporují. Dále je v  reportu uvedena snaha přibližovat sociální systémy v Evropské unii 
a tím připravit prostředí pro možné zavedení určité formy základního příjmu. Samotné zave-
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dení konceptu je nyní velmi nepravděpodobné, avšak se sílícími vlivy, které jsou výše popsány, 
a možnými otřesy na trzích práce v průběhu dalších dekád v rámci tzv. konceptu Průmyslu 4.0 
(Pulkka, 2017) je nutností popsat možné trhliny tohoto zdánlivě líbivého řešení.

Koncept základního nepodmíněného příjmu ve světle experimentů
Samotný koncept základního příjmu má velké trhliny v tom, že se ekonomové a propagátoři 
samotní nemohou shodnout na jednotné koncepci. Systém se dá dělit velmi zjednodušeně na 
částečný základní příjem či plný základní příjem nebo také můžeme zvažovat částečné nahra-
zení sociálních instrumentů či úplné. Někdy dokonce zazní libertariánský přístup, který volá 
po nahrazení výloh za sociální systém, zdravotní systém a vzdělávací systém právě základním 
nepodmíněným příjmem (Zwolinski 2014). Jde jednoduše o  to, že se každá variace zrovna 
zamlouvá jiné zájmové skupině. Častými argumenty pravicově orientovaných propagátorů je 
cílené zmenšení byrokracie, kdežto u  levicově zaměřených jde o  ideu sociální spravedlnosti 
v nastupující době digitalizace. Nicméně existuje množství experimentů, které tento nápad či 
koncept měly otestovat a vyřešit jeho využití v záplavě výstupů.

Zde přichází problematická část. Experimenty se velmi liší – skoro každý má jiný koncept 
a mnoho z nich má velmi specifické podmínky, které se vůbec neblíží obecné rovině. Navíc se 
snaží zjišťovat často makroekonomickou podstatu věci – např. dopad na agregátní poptávku 
(Pulkka, 2017) – nebo mikroekonomické dopady na extrémně velkém počtu subjektů (Kan-
gas  &  Pulkka, 2016). Některé experimenty z  minulého století se týkaly i  konceptu Negative 
Income Tax (NIT), který je velmi podobný základnímu nepodmíněnému příjmu, měl by však 
mít vyšší míru motivačního činitele. Jednoduše řečeno, snaha o prozkoumání této oblasti je 
a byla velká. Dokazuje to také vypracování analýz a detailních návrhů pro různé státy jako např. 
Španělsko (Arcarons, Raventos, Torrens, 2014), Itálie (Colombino, Narazani, 2013) a Finsko 
(Honkanen, 2014). 

1  Nejisté dopady uvedení konceptu
Pokud máme zvažovat celkové uvedení konceptu do sociálního systému státu, přicházíme k vel-
kému otazníku v podobě uskutečněných projektů. Jediný větší projekt, který vešel v platnost, 
byl na Aljašce, která těží z velkého nerostného bohatství, jež dovoluje vládě prostřednictvím 
fondu Permanent Fund Dividend (PFD) vyplácet svým občanům roční dividendy (Berman, 
2018). Bohužel, tento projekt je z mého pohledu neprůkazný kvůli svému specifickému prostře-
dí a podmínkám, které nejsou v EU srovnatelné. Ovšem i kdyby srovnatelné byly, tak výsledky 
na Aljašce nejprůkazněji dokazovaly pouze záchranu domorodých obyvatel, kteří většinou žijí 
stranou větších měst v malých osadách a živí se zemědělstvím, před hranicí chudoby. Tento 
efekt se však v posledních letech zmenšuje (Berman 2018). Uvedený experiment by tedy prů-
kaznou hodnotu pro státy EU měl, pokud by zde ale nebyla část domorodých obyvatel žijících 
ve specifických podmínkách a celý systém nebyl financován z velkého nerostného bohatství. 
To ještě nebereme v potaz polohu Aljašky, která zaručuje rozhodně menší podíl mezinárodní 
migrace při zavedení PFD systému než u  země například ve střední Evropě. O  průkaznosti 
projektu tedy můžeme diskutovat v rovině sociologické, ale pokud jde o rovinu ekonomickou, 
kde potřebujeme vidět co nejobecnější model tohoto „experimentu“, abychom mohli vyvozovat 
nějaké závěry, tam se průkaznost tohoto projektu vytrácí.

Celkově z experimentů, které byly provedeny, přichází rozličné závěry. Například v experi-
mentu z kanadského Dauphinu, který zkoumal dopad NIT na celé město, vyšel závěr, že počet 
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hospitalizací klesnul o 8,5 % za zkoumané období (Forget, 2013). Tento závěr dokazuje jisté 
sociální zlepšení, které je spojeno s předpokladem, že jde o vztah kauzální. To však zapadá do 
úsudku, že by v izolovaném prostředí měl základní příjem přinést pozitivní sociální dopady.

Je v podstatě nemožné sestavit experiment, který by proběhl bez problému a ukázal nám 
makroekonomická a  mikroekonomická data, jež by byla průkazná. Už jen sestavení experi-
mentu zahrnujícího 2000 obyvatel s sebou nese velké náklady (Kangas & Pulkka, 2016) a tyto 
náklady jsou spojeny s vládnoucími stranami v zemi, tudíž se jednoduše může stát, že po změně 
vládnoucí strany se experiment zruší. Pro průkazný experiment by tedy mělo platit, že nebude 
navázán na vládní moc, bude mít pevně daný rámec obecného základního příjmu a subjekty 
nebudou izolovány. Poslední bod se však může podařit jen ve chvíli, kdy půjde o experiment 
obnášející celý stát. Do té doby půjde o experiment, který zkoumá mikroekonomická data jed-
noho regionu v rámci celého státu, což ve výsledku není ideální vzorek obyvatelstva.

2  Scénáře trhů práce do budoucna pohledem ekonomů
Scénáře jednotlivých ekonomů se vzhledem k digitalizaci a změnám v průmyslu různí. Ať už jde 
o ty nejskeptičtější scénáře, které predikují dlouhodobou nestabilitu na trzích práce a masovou 
nezaměstnanost (Brynjolfsson & McAfee, 2014), až po ty nejoptimističtější, které zase odhadu-
jí, že další „průmyslová revoluce“ nebude v ničem nová a stejně jako v dřívějších dobách si trh 
poradí díky zvýšené produktivitě a nižším cenám (Stewart, 2015).

2.1  Konzervativní scénář
Dalším scénářem je scénář konzervativní, který nahlíží na celou záležitost s odstupem a také 
s nejvíce realistickým pohledem. Tento scénář predikuje krátkodobou či střednědobou trhlinu 
na trhu práce, která se eventuálně dá vyřešit jedině zárukou státu, který bude i v těch nejtěž-
ších chvílích posilovat dostatečnou spotřebitelskou poptávku (Pulkka, 2017). Právě posílení 
agregátní poptávky v době digitální „průmyslové revoluce“ je jeden z hlavních argumentů pro 
zavedení základního příjmu. 

Není však zcela jediným. Často se objevují argumenty založené na zvyšující se nerovnosti 
sociální a také mzdové. Právě tyto argumenty nahrávají zavedení základního příjmu, protože 
je velmi pravděpodobné, že digitální ekonomika a automatizace bude nahrávat k větším nerov-
nostem – tedy, že se zjednodušeně řečeno – bohatí budou stávat bohatšími a chudší ještě chud-
šími. Digitální ekonomie totiž nahrává jedincům s větším kapitálem v daný moment (Kotýnko-
vá, 2017). Když se k těmto argumentům připojí již zmiňované osekání byrokratického aparátu 
státu a vize sociální spravedlnosti, tak je toto řešení ve své podstatě velmi líbivé. Všechny tyto 
argumenty jsou jednoznačně pro zavedení takového systému. Co kdyby se tedy tento systém 
zavedl v rovině EU?

3  Reakce instrumentem základního nepodmíněného příjmu v rovině EU
Jak je již uvedeno výše – tlak organizací na Evropskou unii je sílící a dokazuje to vydaný report 
Rady Evropy, který jako rezoluci v hlasování přijalo Parlamentní shromáždění. Nejenže je ten-
to scénář v daných podmínkách, které jsou rozepsány výše, možný, ale je i pravděpodobný za 
předpokladu, že bude docházet v dalších letech k větší federalizaci EU a zároveň bude docházet 
k většímu vzestupu populistických politických stran. 

S odkazem na článek, který napsal předseda BIEN v Itálii, jsem dokázal pochopit, že tato 
skupina lidí vnímá všechny dosavadní politiky tak, že kladly do popředí práci, která generu-
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je růst společnosti. Dokonce i socialismus kladl do popředí práci jakožto hlavní instrument. 
To však podle této skupiny zapříčiňuje krize platově založené společnosti (Santini & Gobetti, 
2016). Bohužel jde zde o skupinu, jež touží po sociální spravedlnosti, která nikdy v dokonalé 
podobě nebyla a ani nebude. Lze to považovat spíše za filozofické koncepty. Ovšem ekonomické 
dopady těchto filozofických konceptů by mohly být naprosto kardinální.

Možnost zavedení tohoto řešení na poli EU je však skoro nulová. Každá země má svoji spe-
cifickou sociální politiku, každá má svoje specifické makroekonomické ukazatele. Každá země 
EU má také specifické obyvatelstvo, které se vyznačuje určitými rysy.

3.1  Dopady reformace systému
Kdybychom ovšem brali v potaz možnost zavedení základního příjmu na úrovni Evropské unie, 
jak by to asi vypadalo? Z mého pohledu se nabízejí dvě možnosti. První možnost by spočívala 
v dlouhodobé harmonizaci sociálních politik, ke které vyzývají ve výše zmíněném reportu Rady 
Evropy. Druhá možnost by byla nepřipravené zavedení základního příjmu v rovině EU v reakci na 
nepříznivou situaci na trhu práce, která by byla podpořena populistickými kroky ze strany politiků.

Za předpokladu, že by vůbec šlo uskutečnit první možnost, vyvstává otázka: Šlo by koncept 
základního příjmu financovat? Analýza všech členských států je jednoduše velmi nákladná jak 
časově, tak finančně, ale analýza pro Českou republiku existuje. Dle této analýzy se náklady 
na různé typy financování modelů základního příjmu pohybovaly od 30 % HDP až do 47,5 % 
HDP (Melzochová & Špecián, 2015). Jediné modely, které vycházely lépe než současný sociální 
systém, byly dávky na úrovni životního minima. Všechny tyto modely byly však propočítány 
dle pravidla ceteris paribus, což samo o sobě vylučuje možnost velkých změn na trhu práce. 
Ponechme však toto pravidlo v konceptu. I za tohoto předpokladu a za předpokladu, že je česká 
ekonomika na vrcholu v poslední dekádě, musíme uznat, že by náklady na sociální politiku byly 
až dvojnásobné. Ufinancovat takový megalomanský projekt v rámci celé Evropské unie by bylo, 
eufemisticky řečeno, velmi těžké. 

Druhá možnost, která je až nepředstavitelná, nabízí obraz Evropské unie, jež zavádí základní 
příjem pro obyvatele se stejnou cenovou hladinou. Každý stát Evropské unie danou cenovou 
hladinu drží ovšem jinde. Některé státy by, jednoduše řečeno, dostávaly na obyvatele víc pro-
středků než jiné (v absolutních číslech). Taková situace by u nefederalizované společnosti, kde 
nebyl dokončen proces integrace, znamenala jedině totální dezintegraci. Nejenže by vzrostla 
vnitroevropská migrace obyvatelstva, ale také by vznikl tlak na vlády, které na tomto modelu 
prodělávají, z řad vlastních občanů. Paradoxně by se nezvyšovala mzdová nerovnost, ale pocit 
sociální křivdy mezi národy. 

Oba dva procesy by však byly velmi nákladné a měly značně destruktivní charakter pro celou 
evropskou společnost.

3.2  Alternativní řešení situace
Řešení této problematické situace, která by v budoucnu mohla nastat, proto nevidím v základ-
ním příjmu. Pravým řešením by mělo být zefektivnění pomoci lidem v nezaměstnanosti, díky 
němuž nemůže dojít k situaci zvyšující se sociální a mzdové nerovnosti v období digitální eko-
nomie. Zároveň toto řešení může zvyšovat dostatečnou spotřebitelskou poptávku, která bude 
klíčová pro vymanění se z této tíživé situace (Pulkka, 2017). 

Taktéž je velmi protichůdné požadovat snížení mzdové nerovnosti a přitom vynakládat pro-
středky také na lidi, kteří budou mít i v této tíživé situaci práci. Tyto prostředky budou zbytečně 
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alokovány na úkor nezaměstnaných a důchodců, jejichž platy jsou ohroženy demografickým 
vývojem.

Zavedením instituce, která by měla na starosti zefektivnění sociálního systému v ohledu ne-
zaměstnanosti a důchodového systému, by se daly zmírnit možné ztráty v budoucnosti. Tato 
instituce by však musela mít garantovaný dopad svého výzkumu. Častým problémem rad pro 
takové účely bývá vyprodukování závěrů a doporučení, které nikdy nevejdou v platnost. Jako 
příklad si dovoluji poukázat na tzv. Bezděkovu komisi, která působila v ČR v letech 2004–2005.

Závěr
Koncept základního příjmu je ve světě v poslední době velmi skloňován a nabírá na síle. Zá-
roveň lze pozorovat sílící tlak na evropské scéně, kde jednoznačně pomalu dostává stále více 
prostoru. Tento tlak se bude zřejmě s postupným vývojem technologií a  tlaky na trhu práce 
stupňovat. Málo jedinců však bere v potaz celkové možné dopady na ekonomické i  sociální 
úrovni veškerých států Evropské unie. 

Tyto dopady byly v práci rozděleny na dvě hlavní skupiny. Zaprvé šlo o dopady zapříčině-
né náklady na provedení reformace sociálních systémů po předchozím slučování a sbližování 
sociálních politik jednotlivých států. Druhou skupinou byly dezintegrační dopady způsobené 
zkratovitým zavedením základního příjmu na poli Evropské unie bez přechozího sblížení so- 
ciálních systémů jednotlivých států.

Obě dvě situace ve svém důsledku vylučují zavedení základního příjmu a  je doporučeno 
zefektivnění sociálního systému v oblasti nezaměstnanosti a důchodového systému, aby bylo 
zamezeno co největším škodám v budoucím hospodaření jednotlivých členských států Evrop-
ské unie.

Samotná idea zavedení základního příjmu do chodu se zdá být momentálně velmi nepravdě-
podobná, ale to se před 50 lety měnová unie mohla zdát také. Je proto důležité toto téma velmi 
důkladně probádat a nenechat se zlákat prvoplánovými argumenty. 
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n SLOVENSKÝ DÔCHODKOVÝ SYSTÉM V ZMENENÝCH 
SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH PODMIENKACH

 SLOVAK PENSION SYSTEM IN CHANGED SOCIO-ECONOMIC 
CONDITIONS
Eva Rievajová – Peter Sika

 
Abstrakt
Cieľom príspevku je charakterizovať súčasný dôchodkový systém v podmienkach SR, poukázať na pro-
blém udržateľnosti systému z pohľadu verejných financií a demografických trendov, navrhnúť opatrenia 
na jeho stabilizáciu. Príspevok je zameraný na charakterizovanie modelu trojpilierového dôchodkového 
systému v SR. Upriamuje pozornosť na princípy fungovania, výhody i nevýhody každého z troch dôchod-
kových pilierov s akcentom na otázky financovania. Na funkčnosť dôchodkových systémov z hľadiska ich 
finančnej udržateľnosti i nastavenia z aspektu solidarity alebo zásluhovosti má zásadný vplyv demo-
grafický vývoj. Podľa Európskej komisie sa Slovensko do roku 2070 stane treťou najrýchlejšie starnúcou 
krajinou EÚ, na čo treba reagovať už v súčasnosti. Príspevok obsahuje i názor autorov na v súčasnosti 
diskutované sociálno-ekonomické témy, ako zavedenie hornej hranice dôchodkového veku, zdaňovanie 
dôchodkov, automatické stabilizátory výpočtu dôchodkových dávok.
Klíčová slova:  sociálne zabezpečenie, dôchodkový system, financovanie dôchodkových systémov, de-
mografické zmeny
JEL kódy:  G23, G28, J26

Abstract
The aim of the paper is to characterize the current pension system in SR, to point out the problem of 
system sustainability from the point of view of public finances and demographic trends, to propose 
measures for its stabilization. The paper is aimed at characterizing the three-pillar pension system model 
in the SR. It draws attention to the principles of functioning, advantages and disadvantages of each of 
the three pension pillars, with an emphasis on funding issues. Functioning pension systems in terms of 
their financial sustainability as well as adjustments from the aspect of solidarity or merit have a major 
impact on demographic developments. According to the European Commission, by 2070, Slovakia will 
become the third fastest aging EU country so it is necessary to react now. The paper also contains an 
opinion of the authors on the socio-economic themes currently under discussion, such as the introdu-
ction of the upper retirement age, the taxation of pensions, automatic stabilizers for the calculation of 
pension benefits.
Keywords:  social security, pension system, financing of pension systems, demographic change
JEL codes:  G23, G28, J26

 

Úvod
Dôchodkové systémy sú štandardnou súčasťou makroekonomického a mikroekonomického 
prostredia všetkých vyspelých krajín. Dôchodkové systémy, rozvinuté najmä po druhej sve-
tovej vojne a založené na priebežnom systéme financovania, sa dostávajú do finančných kríz, 
kladú čoraz vyššie nároky na daňových poplatníkov, resp. ekonomicky aktívnu populáciu. 
Zvyšuje sa počet dôchodcov, rastú dôchodky ako dôsledok spôsobu ich valorizácie a pritom 
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sa starnutím obyvateľstva, ako aj nezamestnanosťou znižuje počet tých, ktorí do systému pris-
pievajú. Všetky krajiny EÚ riešia otázky, ako zabezpečiť financovanie povinných dôchodko-
vých schém. Zabezpečenie dodatočných zdrojov pre osoby v poproduktívnom veku tak, aby 
nebola dramaticky ohrozená ich životná úroveň, je dlhodobo jedným z  dôležitých ekono-
mických a politických problémov. (Slavík, Rutarová 2005: 350) Riziká finančnej záťaže, riziká 
znižujúce funkčnosť dôchodkového systému sú výzvou pre zásadné zmeny. Reformné kroky, 
ktoré sa uskutočnili v podmienkach Slovenskej republiky, kde funguje trojpilierový dôchod-
kový systém, si však vyžadujú v súlade so spoločensko-ekonomickým vývojom stále zmeny 
a korekcie.

Cieľom príspevku je charakterizovať súčasný dôchodkový systém, poukázať na problém udr-
žateľnosti dôchodkového systému z pohľadu verejných financií a demografických trendov, a na-
vrhnúť opatrenia na jeho stabilizáciu.

1  Sociálne zabezpečenie v sociálnom systéme spoločnosti
Podľa odbornej literatúry možno sociálny systém alebo systém sociálneho zabezpečenia defi-
novať skupinou sociálnych udalostí alebo rizík, pre ktoré sú mobilizované príslušné politické 
a administratívne aparáty. Medzi tieto riziká a udalosti patrí najmä choroba, staroba, detstvo, 
nezamestnanosť, strata živiteľa, invalidita, materstvo a chudoba. (Karpiš – Ďurana – Ďurana – 
Jelenčiak 2006) Pri definičnom vymedzení sociálnej politiky autori vychádzajú z vymedzenia 
sociálnej sféry. Tá je považovaná za relatívne samostatnú, prierezovú sféru. Tvorí systém sociál-
nych vzťahov, podmienok a procesov, ktoré sa prejavujú v obsahu a charaktere činnosti, v sprá-
vaní, potrebách, záujmoch, hodnotách a cieľoch sociálnych subjektov. (Stanek a kol. 2011: 14) 
Sociálna politika sa vyvíjala od rodinnej a rodovej vzájomnosti cez pomoc chudobným až po 
komplexnú sústavu inštitúcií moderných spoločností zabezpečujúcich ľudské práva na existen-
ciu, život, zdravie, sociálne zabezpečenie a vzdelanie. Sociálna politika sa v modernej spoloč-
nosti ako jej integrálna súčasť koncentruje na rozvoj sociálnej sféry a hľadá odpoveď na celkom 
špecifické otázky, na ktoré nereagujú iné sféry života spoločnosti. S pojmom „sociálny“ pracuje 
viacero vedných odborov (ekonómia, sociológia, právo), preto aj jej definičné vymedzenie nie je 
jednoznačné. (Krebs a kol. 2007: 19) Hlavným subjektom sociálnej politiky je štát, ktorý cielene 
prispieva k posilneniu sociálnych istôt občanov a udržaniu ich primeranej životnej úrovne vo 
všetkých životných situáciách. Sociálna politika štátu je významne ovplyvňovaná fiškálnou po-
litikou. (Kahoun a kol. 2009: 81)

Sociálne zabezpečenie je nástrojom na realizáciu cieľov a úloh sociálnej politiky a predstavu-
je jadro sociálnej politiky. (Rievajová a kol. 2017: 7) Koncentruje sa na životné podmienky ľudí, 
na rozvoj človeka, jeho bytostných, tvorivých síl, rozvoj osobnosti a individuality. V Slovens-
kej republike je tvorené troma podsystémami, ktorými sú sociálne poistenie, štátna sociálna 
podpora a sociálna pomoc. Sociálne poistenie je forma všeobecne preferovaná v moderných 
priemyselných spoločnostiach s  trhovou ekonomikou. Je rozvíjaná tak vo všeobecných obli-
gatórnych, ako i doplnkových fakultatívnych systémoch a je zacielená na zabezpečenie sociál-
nych potrieb občanov v situáciách, keď ide o sociálnu udalosť spojenú so stratou príjmu zo zá-
robkovej činnosti v prípadoch materstva, choroby, ošetrovania člena rodiny, invalidity, staroby 
a straty živiteľa. V týchto prípadoch možno konštruovať vzťah medzi „odloženou spotrebou“ 
(príspevkom, resp. poistným) jednotlivca a mierou jeho zabezpečenia (dávkou) nehľadiac na 
to, ako je systém financovaný (priebežne alebo kapitalizáciou poistného, prípadne ich kombi-
náciou). (Rievajová a kol. 2017: 17)
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Najproblematickejšiu a najdiskutovanejšiu súčasť sociálneho poistenia, pokiaľ ide o finanč-
nú udržateľnosť, predstavuje segment zameraný na zabezpečenie dôchodkov. Zo sociálneho 
hľadiska je jeho hlavnou úlohou zabezpečenie adekvátnej príjmovej úrovne občanov v situáci-
ách dlhodobého charakteru, počas ktorých jednotlivec nie je schopný získať vlastnou aktivitou 
finančné zdroje na zabezpečenie životných potrieb, predovšetkým v dôsledku veku.

Dôležitosť optimálneho nastavenia dôchodkových systémov zvýraznila aj stratégia Európa 
2020, keď ako hlavný cieľ vymedzila dlhodobú udržateľnosť verejných financií a zároveň za-
bezpečenie spoľahlivých a primeraných dôchodkových systémov, ktoré jednotlivcom umož-
nia, aby si po odchode do dôchodku v náležitej miere zachovali svoju životnú úroveň. Európa 
2020, ako aj Pakt stability vo svojich vymedzených cieľoch predstavujú základný rámec a je 
na vládach krajín, aby realizovali takú politiku reforiem, ktorá bude s týmito dokumentmi 
konzistentná.

2  Východiská pre reformné zásahy do slovenského
2  dôchodkového systému
Základným aspektom každého dôchodkové systému je jeho financovanie.
Priebežný spôsob financovania označovaný skratkou PAYG je najčastejšou formou, ktorá je 
používaná v  európskych dôchodkových systémoch. Spôsob financovania je charakteristic-
ký tým, že finančné prostriedky vybrané buď formou daní, alebo špeciálnych odvodov na 
dôchodok sú okamžite použité na vyplácanie dôchodkov. Ide tu o tzv. medzigeneračný trans-
fer, keď aktívna časť populácie financuje dôchodky neaktívnej časti, čo spôsobuje napätie 
medzi platiteľmi odvodov a jednotlivými poberateľmi dávok. Priebežný systém je charakte-
ristický neustálym balansovaním medzi aktívami dôchodkového systému, ktoré tvoria po-
vinné odvody všetkých pracujúcich a pasívami systému, ktoré reprezentujú penzijné nároky 
dôchodcov. Priebežne financovaný dôchodkový systém je funkčný, pokiaľ je možné výplaty 
dôchodkov pokrývať z vyberaných odvodov. Len čo nároky na dôchodky prevýšia sumu vy-
braných odvodov, vzniká finančný deficit a hrozba skrytého dlhu. Ide o dlh dôchodkového 
systému, ktorý do budúcnosti spôsobí neschopnosť vyplatiť budúcim generáciám dôchod-
kové dávky, lebo na tieto dávky nebude mať vzhľadom na demografický vývoj dostatočné 
finančné prostriedky.

Graf 1:  Deficit dôchodkového poistenia v bežnom roku za obdobie rokov 2004 až 2015 (v mil. €)

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne.
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Systém dôchodkového zabezpečenia postavený na kapitalizačnom spôsobe financovania, 
ktorý vstúpil do platnosti prijatím zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, 
sa vyznačuje vysokou mierou zásluhovosti. Systém vytvárania kapitálových rezerv alebo zjed-
nodušene nazývaný kapitalizačný spôsob financovania znamená, že aktívna časť populácie si 
zo svojich terajších príjmov sporí na financovanie svojich budúcich potrieb v starobe. Svoji-
mi úsporami tak vytvára zásobu kapitálu vo forme dôchodkových aktív, ktorú po odchode do 
dôchodku predá za doživotne vyplácanú anuitu. Treba zdôrazniť, že práve prostriedky kumulo-
vané na osobných účtoch sporiteľov v  šiestich dôchodkových správcovských spoločnostiach 
vytvárajú dlhodobé finančné zdroje ekonomiky, ktoré sa postupne menia na investície a napo-
máhajú tak rastu ekonomiky. Určitou nevýhodou takto nahromadených úspor je, že akékoľvek 
ďalšie prerozdelenie týchto prostriedkov je vylúčené.

Dôchodkové fondy môžu investovať iba do kvalitných, likvidných a verejne obchodovateľ-
ných cenných papierov, ohodnotených medzinárodnými ratingovými agentúrami. Majetok 
investovaný do cenných papierov vydaných jedným subjektom je zákonom limitovaný. Na 
dodržiavanie investičných limitov denne dozerá predovšetkým depozitár – schvaľuje všetky 
investičné obchody a Národná banka Slovenska, ktorá dostáva denne informácie od všetkých 
DSS o realizovaných investičných obchodoch, štruktúre majetku vo fondoch, ako aj množstvo 
iných informácií.

Tabulka 1:  Výška spravovaného majetku v dôchodkových fondoch k 29.12.2017

Doplnková 
dôchodková 
spoločnosť

Dlhopisové 
g.d.f.

Zmiešané 
n.d.f.

Akciové 
n.d.f.

Indexové 
n.d.f. Spolu

(mil. €) (mil. €) (mil. €) (mil. €) (mil. €)
Aegon d.s.s., a.s. 573,41 0,00 61,38 30,67 665,46

Allianz-Slovenská d.s.s., 
a.s.

2 023,83 0,00 390,89 0,00 2 414,72

AXA d.s.s., a.s. 1 481,99 0,00 196,75 313,70 1 992,44

DSS Poštovej banky 
d.s.s., a.s.

345,42 0,00 52,52 21,22 419,16

NN d.s.s., a.s. 601,40 31,09 102,69 65,01 800,19

VÚB Generali d.s.s.,  
a.s.

1 013,95 43,23 84,38 165,31 1 306,87

Spolu 6 040,00 74,32 888,61 595,91 7 598,84

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

K  najvýznamnejším výhodám kapitalizačného spôsobu financovania, z  pohľadu občana, 
patrí vlastnícke právo na odvedené prostriedky, ktoré sa zhromažďujú a zhodnocujú na osob-
nom účte dôchodkového sporenia. S vlastníckym právom je potom spojená možnosť použitia 
prostriedkov podľa slobodného rozhodnutia v prípade, že sa na účte naakumuluje suma, ktorá 
by majiteľovi zabezpečovala minimálny dôchodok. Avšak aj kapitalizačný spôsob financovania 
má svoje slabé stránky, lebo je vystavený turbulenciám na kapitálových trhoch a nechráni spori-
teľov pred dôsledkami inflácie. Tento jav sa premietol aj do zhodnotenia slovenských dôchod-
kových fondov v čase celosvetovej hospodárskej krízy.
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Graf 2:  Celkové zhodnotenia dôchodkových fondov od ich vzniku

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Vývojové trendy v dôchodkovom systéme zapríčinené najmä politickými zásahmi, vyvoláva-
jú aj zmenu investičnej stratégie tak účastníkov dôchodkových fondov ako aj správcov dôchod-
kových úspor. Výrazná zmena štruktúry rozdelenia sporiteľov v dôchodkových fondoch bola 
dôsledkom ustanovenia v zákone, na základe ktorého všetci sporitelia, ktorí do 31.3.2013 ne-
doručili do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásenie, že chcú zostať v zmieša-
nom, akciovom alebo indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde, sa stali od 1.5.2013 
sporiteľmi v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Do 31.3.2013 sa v akciových 
a zmiešaných negarantovaných dôchodkových fondoch nachádzali sporitelia v dôsledku svo-
jej nízkej finančnej gramotnosti, ktorí mali averzný postoj k riziku spojeného s investovaním, 
čomu sa prispôsobili dôchodkové správcovské spoločnosti a tieto fondy nastavili vo veľkej mi-
ere konzervatívne. Táto skutočnosť sa následne premietla do miery zhodnotenia. Tejto skupi-
ne sporiteľov sa ustanovením zákona poskytla možnosť výberu dôchodkového fondu podľa 
ich osobných preferencií, čo využilo významné množstvo sporiteľov. Uvedené sa tiež prejavilo 
v zmene v štruktúre portfólií zmiešaných a akciových negarantovaných dôchodkových fondov, 
ktoré začali investovať do rizikovejších aktív, ich zhodnotenie následne vzrástlo, no vzrástlo aj 
podstúpené riziko.

Tabulka 2:  Percentuálne podiely rozdelenia majetku v dôchodkových fondoch za všetky 
dôchodkové správcovské spoločnosti

Dátum Dlhopisový Zmiešaný Akciový Indexový
31. 3. 2013 13,9 % 25,3 % 60,5 % 0,4 %

30. 4. 2013 90,8 % 2,0 % 6,9 % 0,3 %

31. 12. 2017 79,5 % 1,0 % 11,7 % 7,8 %

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Štruktúra účastníkov dôchodkových fondov má najväčší dopad na zhodnocovanie dôchod-
kových úspor sporiteľov. Slovenské dôchodkové fondy zaznamenali jedno z  najnižších no-
minálnych aj reálnych zhodnotení medzi vyspelými krajinami združenými v medzinárodnej 
organizácií OECD. Hlavným dôvodom sú časté legislatívne opatrenia bez uskutočnených do-
padových štúdií.
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Obidva spôsoby financovania dôchodkových systémov majú svoje výhody i  nevýhody, 
a preto ich využitie je vo veľkej miere závislé od konkrétnych ekonomických, sociálnych, de-
mografických i politických podmienok danej krajiny. Niet pochýb, že spoliehanie sa na jediný 
zdroj financovania dôchodkového systému je značne rizikové. Dôkazom toho sú aj skúsenosti 
s dôchodkovými systémami mnohých krajín, ktoré už dnes jednoznačne hovoria nielen o rizi-
kovosti, ale aj o neefektívnosti používania výlučne jedného spôsobu financovania. Z uvedeného 
vyplýva, že kombinácia oboch spôsobov, pre ktorú sa používa názov kombinovaný alebo zmieša-
ný spôsob financovania, nie je síce optimálnym riešením financovania dôchodkového systému, 
avšak znamená predovšetkým rozloženie rizika.

V slovenskom dôchodkovom systéme existuje aj tzv. tretí pilier dôchodkového zabezpeče-
nia vo forme dobrovoľného doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré je spravované štyrmi 
doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Príspevky sú úplne alebo čiastočne odpočíta-
teľné z daňového základu. Výplata prostriedkov je realizovaná jednorazovým výberom alebo 
formou anuity po splnení minimálnej doby sporenia, resp. dovŕšenia dôchodkového veku. 
K 31. 12. 2017 predstavoval počet účastníkov 759 954 sporiteľov a výška spravovaného majetku 
takmer 2 mld. €.

Tabulka 3:  Počet účastníkov k 31. 12. 2017

Doplnková dôchodková spoločnosť Počet účastníkov
AXA d.d.s., a.s. 132 605

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. 201 109

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. 299 112

STABILITA, d.d.s., a.s. 124 515

Spolu 759 954

                         Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Medziročná priemerná nominálna výkonnosť za všetky doplnkové dôchodkové fondy do-
siahla hodnotu 3,7 % k 31. 12. 2017. 

Tabulka 4:  Počet účastníkov k 31. 12. 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,9 % –2,6 % 7,2 % 1,6 % 3,6 % –1,6 % 2,6 % 3,73 %

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Miera nominálneho zhodnotenia v jednotlivých typoch fondov sa však výraznejšie odlišo-
vala. Najvyšší výnos na úrovni 8,2 % zaznamenali rastovo orientované doplnkové dôchodkové 
fondy. Priemer za vyvážené fondy bol 3,3 % a v skupine príspevkových konzervatívnych fondov 
spolu s výplatnými 0,2 %. (NBS, 2017, s. 50)
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3  Udržateľnosť dôchodkového systému vo väzbe na verejné financie
a demografické trendy

Podstatné riziká finančnej záťaže do budúcnosti, niekoľkonásobne prevyšujúci súčasný dlh vo 
verejných financiách, riziká znižujúcej sa funkčnosti systému boli výzvou na zásadnú a kon-
cepčnú zmenu systému dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike so zámerom napl-
niť tri konkrétne ciele. Prvým cieľom bolo zmeniť predchádzajúci dôchodkový systém založený 
takmer výlučne na priebežnom solidárnom systéme na moderný trojpilierový systém s jasným 
vzťahom medzi zaplateným poistným a následným benefitom zo systému. Druhým cieľom bolo 
zlepšiť dlhodobú fiškálnu udržateľnosť systému, najmä v kontexte očakávaných demografických 
zmien v najbližších desaťročiach. Tretím cieľom bolo diverzifikovať zdroje príjmov v starobe 
(priebežný pilier – trh práce; kapitalizačný pilier – kapitálové trhy), čím sa zároveň čiastočne 
zmenšuje riziko negatívneho vplyvu na dôchodok z dôvodu nepriaznivého vývoja v jednotli-
vých pilieroch. (MPSVR SR, 2011, s. 4) Vymedzené ciele nadobudli konkrétnu podobu v zmene 
priebežného dôchodkového systému na trojpilierový.

Podľa správy Európskej komisie: The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Pro-
jections for the EU Member States (2016 – 2070), môžeme konštatovať že sa Slovensko stane 
treťou najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie. Výdavky citlivé na starnutie vzrastú do 
roku 2070 o necelých 16 %, čo predstavuje 3 % HDP. Tomuto negatívnemu javu nepomôže ani 
migrácia, nakoľko sa predpokladá jej len malý vplyv na rast populácie. Na jedného človeka nad 
65 rokov pracovalo v roku 2016 3,2 človeka, avšak v roku 2070 to bude už len 1,5 pracujúceho. 
Index závislosti sa zvýši v roku 2070 na 56,8 %, zatiaľ čo v roku 2016 činil 21 %.

Verejné výdavky citlivé na starnutie populácie sa do roku 2070 významnou mierou zvýšia. 
Výdavky porastú do roku 2063, kedy dosiahnu vrchol 22,4 % HDP. V ďalších rokoch by malo 
dôjsť k miernemu poklesu a v roku 2070 by ich úroveň mala dosiahnuť úroveň 22 %.

Graf 3:  Porovnanie budúcich výdavkov citlivých na starnutie s rokom 2016, v % HDP

Zdroj: Ageing Report 2018

Výdavky na dôchodky budú v Slovenskej republike v najbližších rokoch klesať (z 8,6 % HDP 
v roku 2016 klesnú na úroveň 7,6 % HDP v roku 2034), a to najmä vplyvom kombinácie dvoch 
faktorov: prechodu na valorizáciu dôchodkov o dôchodcovskú infláciu a naviazanie dôchod-
kového veku na vývoj strednej dĺžky života. Práve tieto opatrenia výrazne zlepšia udržateľnosť 
dôchodkového systému v  časoch, kedy Slovensko začne čeliť výraznému nárastu počtu ľudí 
v poproduktívnom veku a poklesu ľudí v produktívnom veku. Obrat by mal nastať po roku 

Zdravotníctvo
Dlhodobá starostlivosť
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2034, kedy negatívny vplyv demografického vývoja preváži a hospodárenie Sociálnej poisťovne 
bude tvoriť dodatočnú záťaž pre verejné financie. Po roku 2034 porastú a vrchol 10 % HDP do-
siahnu okolo roka 2070. Reforma dôchodkového systému z roku 2012 výrazne podporila celko-
vú dlhodobú udržateľnosť verejných financií, nakoľko tzv. indikátor S2, ktorý vyjadruje, o koľko 
sa musí trvale zmeniť súčasné štrukturálne primárne saldo (v % HDP), aby súčasná hodnota 
budúcich štrukturálnych primárnych sáld pokryla dnešnú úroveň dlhu poklesol od roku 2014 
o 4,5 percentuálneho bodu (zo 6,9 na 2,4 % HDP).

Graf 4:  Príjmy a výdavky dôchodkového systému (v % HDP)

Zdroj: Ageing Report 2018

Na fungovanie dôchodkových systémov z hľadiska finančnej udržateľnosti i nastavenia sys-
tému z aspektu solidarity alebo zásluhovosti má zásadný vplyv demografický vývoj spoločnosti. 
Aj keď v SR prebiehajú viaceré demografické procesy s časovým posunom voči najvyspelejším 
krajinám, situácia v tejto oblasti začína byť podobná. V našej krajine sú od začiatku 90. rokov 
tiež pozorovateľné výrazné zmeny v demografickom vývoji, ktoré možno označiť ako prechod 
na nový model reprodukčného správania sa obyvateľstva (Bleha – Vaňo 2007), t. j. znižuje sa 
pôrodnosť, detí ubúda a súčasne sa predlžuje dĺžka života. Ide o nezvratné fakty pre najbližšie 
desaťročia, ktoré budú mať závažné dôsledky na fungovanie spoločnosti.

Postupné starnutie silných populačných ročníkov v kombinácii s nízkym počtom narode-
ných detí a  nárastom strednej dĺžky života bude znamenať, že kým počet ľudí starších ako 
65 rokov sa v najbližších 50-tich rokoch zdvojnásobí, produktívna časť obyvateľstva sa zmenší 
takmer o tretinu. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie bude starnutie slovenskej 
populácie jedno z najvýraznejších.

Graf 5:  Index závislosti starých ľudí v EÚ v roku 2066

                                                                                                                                             Zdroj: EUROPOP 2017
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V súvislosti s naviazaním veku odchodu do dôchodku na strednú dĺžku života sa v slovens-
kej spoločnosti začala diskusia ohľadom zastropovania veku odchodu do dôchodku. Pri aktu-
álnych demografických predpokladoch vývoja strednej dĺžky života by dôchodkový vek dosia-
hol hranicu 65 rokov po roku 2038. Zavedenie hornej hranice veku odchodu do dôchodku na 
65 rokov by sa dotklo ľudí narodených v roku 1974 a neskôr. Zavedenie stropu dôchodkového 
veku bude viesť k postupnému zvýšeniu počtu poberateľov dôchodkových dávok v porovnaní 
so súčasným nastavením dôchodkového systému.

Transformačné obdobie, počas ktorého bude dochádzať k postupnému zvyšovaniu veku od-
chodu do dôchodku, by nemalo byť kratšie ako 15-20 rokov, čím sa dosiahne aj sociálna únos-
nosť tohto negatívneho opatrenia z pohľadu ekonomicky aktívnej pracovnej sily.

Graf 6:  Počet ľudí starších ako 65 rokov a počet starobných dôchodcov

                                                                                                    Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 2018

Zastropovanie dôchodkového veku by zároveň prispelo k zníženiu budúcich priznávaných 
dôchodkov o približne 7,6 % v roku 2066 (pokles o 4,3 % v miere náhrady). Zároveň dôjde 
k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií o 0,6 % HDP.

Graf 7:  Vplyv zastropovania veku odchodu do dôchodku na zmenu v miere náhrady (p.b. / %)

                                                                                          Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 2018

Návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku vznikol aj v súvislosti so skutočnosťou, 
že je potrebné si uvedomiť, že nie každá práca je vhodná na to, aby ju pracujúci mohli vykoná-
vať do vyššieho veku. Nie je možné vylúčiť, že nezastropovanie dôchodkového veku by mohlo 
znamenať aj nárast miery invalidity, na čo by musel kontinuálne dôchodkový systém reagovať. 
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Ďalej by to s vysokou pravdepodobnosťou viedlo k ťažšiemu uplatneniu staršej pracovnej sily 
na trhu práce, čo by následne znížilo príjem z daní a odvodov a zvýšili by sa sociálne výdavky zo 
strany štátu. Pri rozhodovaní o zastropovaní, resp. nezastropovaní veku odchodu do dôchodku 
je nutné vychádzať z výkonnosti ekonomiky a  jej absorbčnej schopnosti vo väzbe na staršiu 
pracovnú silu.

Závěr
V súčasnom európskom prostredí hľadať optimálnu konštrukciu dôchodkového systému, ktorý 
by garantoval slušnú životnú úroveň v starobe a zároveň by bol dlhodobo udržateľný, je veľmi 
problematické. Zatiaľ sa nikto nedokázal uspokojivým spôsobom vyrovnať so základnými ri-
zikami dôchodkového zabezpečenia, ktorými sú predovšetkým výkyvy na finančných trhoch, 
výkyvy na trhu práce, demografické zmeny v spoločnosti.

V priebehu nasledujúcich desaťročí začnú čoraz intenzívnejšie vplývať demografické zmeny 
na udržateľnosť verejných výdavkov. V dôsledku zvýšenia očakávanej dĺžky života, relatívne-
ho nárastu počtu dôchodcov voči populácii v produktívnom veku a nižšieho počtu narode-
ných detí budú ovplyvnené najmä oblasti ako dôchodky, zdravotníctvo, dlhodobá starostlivosť 
a školstvo.

Zastavenie demograficky podmieneného dlhu priebežne financovaného dôchodkového sys-
tému a zvýšenie angažovanosti občanov na svojej životnej úrovni v dôchodkovom veku bolo 
prioritným cieľom reformy dôchodkového systému, realizovanej v Slovenskej republike pro-
stredníctvom systémových a  parametrických zmien. Zavedením povinného dôchodkového 
systému, ktorý tvoria priebežný a kapitalizačný pilier, sa Slovenská republika zaradila ku kraji-
nám, ktoré takúto kombináciu prijali ako optimálne riešenie zabezpečujúce rozloženie rizika.

V záujme posilnenia finančnej udržateľnosti dôchodkového systému bude musieť Slovenská 
republika ešte zapracovať tzv. automatické stabilizátory do výpočtu dôchodkových nárokov. 
Tento fakt však spôsobí zníženie miery náhrady s  negatívnym dopadom na životnú úroveň 
slovenských dôchodcov.

Osobitosťou slovenského dôchodkového systému v porovnaní s dôchodkovými systémami 
v krajinách Európskej únie je skutočnosť, že z dôchodkov sa neodvádzajú žiadne dane. Ako jed-
no z možných riešení v budúcnosti sa javí zdaňovanie veľmi vysokých dôchodkov a odvedené 
finančné prostriedky by potom mohli tvoriť dodatočný príjem dôchodkového systému.

Akékoľvek opatrenia zamerané na podporu finančnej udržateľnosti dôchodkového systému 
by mali byť spojené s dôveryhodnosťou pre budúce generácie garantovaním adekvátnej mie-
ry náhrady pre starších občanov, zabezpečujúci minimálne záchovný model životnej úrovne. 
Z  toho dôvodu pri rozhodovaní o ďalších reformných krokoch sa javí ako vážna otázka za-
bezpečenie rovnováhy medzi finančnou a  sociálnou udržateľnosťou dôchodkového systému. 
Na zvládnutie súčasnej situácie budú však potrebné i nové prístupy v hospodárskej, sociálnej 
a migračnej politike.

Dodatek
Príspevok je výstupom riešenia výskumného grantu VEGA č. 1/0001/16 Súčasnosť a perspektí-
vy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie 
zamestnanosti (50 %) a  výskumného grantu VEGA č. 1/0002/16 Socio-ekonomické aspekty 
bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily (50 %).
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n AKTUÁLNÍ OTÁZKY V OBLASTI OTCOVSTVÍ 
 A MATEŘSTVÍ V KONTEXTU TRHU PRÁCE 
 CURRENT ISSUES OF PATERNITY AND MATERNITY
 IN THE CONTEXT OF THE LABOR MARKET 

Martina Štěpánková Štýbrová

 
Abstrakt
V příspěvku se zaměřuji na problematiku dopadu rodičovství, specificky mateřství na zaměstnanost. Na 
základě vybraných teorií, dokumentů, dat a průzkumů se příspěvek snaží představit základní problema-
tické okruhy a na ně reagující opatření ze strany veřejných politik. 
K pochopení problematiky využívá příspěvek koncept defamilizace a familizace politik (Leitner, 2003, 
Lohmann, Zagel, 2016).
Toto téma, jedno z klíčových témat současné sociální politiky, je úzce spojeno s problematikou sladění 
práce a rodiny, politikou zaměstnanosti, rovností žen a mužů, porodností, nastavením služeb péče o děti, 
a obecně s nastavením rodinné politiky. 
Klíčová slova:  zaměstnanost, nerovné odměňování, opatření veřejných politik 
JEL kódy:  J18, I38

Abstract
This paper focuses on the issue of the impact of parenthood, especially motherhood, on employment. 
Based on related theories, documents, data analysis and survey this paper tries to present the basic 
problematic areas and following measures of public policy. The paper use the concept of de/familizing 
policies to understand this complex issue (Leitner 2003, Lohmann, Zagel, 2016).
This issue, one of the key issue of modern social policy, is closely intertwined with the reconciliation of 
work and family life, fostering labour market participation, gender equality, fertility rates, childcare servi-
ces and setting of family policy.   
Keywords:  employment, unequal remuneration, public policy measures
JEL codes:  J18, I38

 

Úvod 
Česká republika (dále jen „ČR“) se dlouhodobě v porovnání s evropskými státy vyznačuje sil-
ným vlivem mateřství na zaměstnanost žen spojeným s nízkým zapojením mužů do péče o děti, 
což je dáno mnoha důvody, mezi které patří jak subjektivní preference rodičů v oblasti péče 
o děti a strategie na trhu práce, tak strukturální faktory v podobě nabídky flexibilních úvazků, 
služeb péče o děti nebo celkovým nastavením rodinné politiky. Dané nerovnosti mezi rodiči 
v zapojení do péče a rozdílné vnímání role matky a otce sebou nesou důsledky v oblasti míry 
zaměstnanosti, profesního růstu žen, platových nerovností, ale i dopady na kvalitu a stabilitu 
vztahu, rozhodování o počtu dětí a odkládání rodičovství. Nelze však opomenout, že představy 
o podobě otcovství se proměňují a mladší generace otců je více nakloněna aktivnímu zapojení 
do péče o děti již od nejútlejšího věku (více např. projekt Táta na plný úvazek). Tyto snahy jsou 
však často „brzděny“ právě nižšími výdělky žen a ekonomickým kalkulem rodiny při rozhodo-
vání, kdo zůstane doma.  
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Cílem sociální politiky je rozvoj člověka, zdokonalování životních podmínek a zajištění rov-
ných podmínek všem, v neposlední řadě reagovat na sociální rizika a snižovat sociální tvrdosti 
trhu (Francová, Novotný, 2008). Účinná sociální ochrana a investice do lidského kapitálu jsou 
ochranou před riziky hospodářské krize. Sociální investice do kvalitního lidského potenciálu 
jsou významné i vzhledem ke stárnutí populace a potřebě zajistit produktivitu a začlenění rodi-
čů i starších pracovníků na pracovní trh (EK, 2014).

1  Postavení žen a mužů na trhu práce  
Česká ekonomika se v současné době potýká s omezeními na trhu práce. Počet volných pracov-
ních míst dosáhl více jak 313 tisíc v srpnu 2018, zároveň uchazečů o zaměstnání bylo 230 tisíc. 
Podíl nezaměstnaných osob činil v průměru 3,1 % (podíl nezaměstnaných mužů 2,7 % a podíl 
nezaměstnaných žen 3,4 %, MPSV, 2018). Tato situace představuje pro ČR ohrožení, ale i výzvu, 
která může podpořit investice do inovací a tzv. průmyslu čtvrté generace, ale i rozšířit nabídku 
zaměstnání pro rodiče s dětmi. Neboť v ČR stále přetrvává vysoká neaktivita na pracovním trhu 
z důvodu mateřství („motherhood penalty“), která je v ČR vyšší než průměr OECD (25,4 % 
v 2013 v porovnání s průměrem EU 15,1 %, ČSÚ 2014). Ačkoliv míra zaměstnanosti žen do-
sahuje 68,6 %, propad zaměstnanosti žen s dětmi do 6 let ve věkové kohortě do 40 let věku je 
v ČR druhý nejvyšší v EU (po Maďarsku) a dosahuje 35 pp., čtyřikrát více, než je průměr EU 
(Eurostat, 2016). Přestože ženy dosahují vyššího vzdělání (60 % absolventů ženy), téměř 60 % 
žen končí po rodičovské dovolené v nezaměstnanosti (CERGE, 2015, MPSV, 2017).

1.1  Nerovné odměňování mezi muži a ženami
ČR má druhý nejvyšší rozdíl ve výdělcích žen a mužů neboli „gender pay gap“ v EU ve výši 
21,8 % oproti unijnímu průměru 16 % (Eurostat, 2016). Je zajímavé, že nerovné odměňování 
úzce souvisí s věkem. Nejvyšší rozdíl dosahují kohorty mezi 35–49 lety, kdy na ženy nejvíce 
dopadá péče o děti. 

Graf č. 1:  Nerovné odměňování EU-28. Zdroj: Křížková, A. a kol., 2017 
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Podíváme-li se na vývoj v oblasti odměňování žen a mužů, můžeme vidět, že rozdíly v od-
měňování jsou u nás dlouhodobým problémem. Již v roce 1962 dosahoval tento rozdíl 36 %, 
v 70. a 80. letech 20. století se spolu s významným nárůstem vzdělanosti žen snížil na 29 %, 
nicméně vývoj od roku 2002 ukazuje, že rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR neklesají, ale 
spíše stagnují (Křížková, A. a kol., 2017). 

Mezi příčiny nerovného odměňování patří strukturace pracovního trhu. Ženská práce je 
podhodnocovaná a ženy častěji pracují v hůře placených oborech. Vyšší gender pay gap je pa-
trný v tzv. feminizovaných odvětvích, jako je vzdělávání nebo zdravotnictví, kde je vysoké za-
stoupení žen. Mezi další příčiny patří rovněž nedostatečné možnosti slaďování práce a rodiny 
spojené s nabídkou dlouhé rodičovské dovolené (MPSV, 2017). 

V  roce 2016 pobíralo 60 % rodičů rodičovský příspěvek 25–36 měsíců, 25 % rodičů pak 
37–48 měsíců a 15 % rodičů si vybralo 24měsíční variantu (MPSV, 2017, Bičáková, Kalíšková, 
2015). Jedním z důvodů volby delší doby čerpání rodičovského příspěvku je obava rodičů, že 
nebudou mít kam umístit dítě po návratu do práce. Aktuální studie ukazují, že nastavení rodi-
čovské dovolené a čerpání rodičovského příspěvku má dopad na strategie rodičů v péči a jejich 
uplatnění na trhu práce. Pertold–Gebická (2018) zjistili, že po reformě nastavení rodičovského 
příspěvku v roce 2008 se průměrná doba návratu žen na trh práce zkrátila o šest měsíců (ze 40 
na 34 měsíců). Obdobně se ukazuje, že rozdíly v zaměstnanosti a v platech mezi ženami a muži 
jsou nejvyšší v zemích s delší placenou rodičovskou, kdy ženy zůstávají mimo pracovní trh déle 
(Thevenon, 2011). Studie OECD vyhodnotila, že nejefektivnější je přibližně 125 týdnů placené 
rodičovské pro maximalizaci zaměstnanosti žen (Thevenon, 2013). Nelze rovněž opomenout, 
že téměř 90 % příjemců rodičovského příspěvku jsou ženy, což je dáno jak nastavením rodin-
ných rolí, tak právě výší příjmů rodičů, kdy doma s dítětem zůstává většinou ten z rodičů, který 
vydělává méně. 

Z  hlediska politiky stárnutí se gender pay gap projevuje např. v  rozdílech v  průměrných 
starobních důchodech žen a mužů a přetrvávající vyšší míře ohrožení chudobou žen-seniorek. 
České seniorky pobírají zhruba o 18 %, tj. 2400 Kč nižší průměrný starobní důchod než muži 
(13 615 vs. 11 219 Kč, ČSSZ 2018). Ženy se průměrně dožívají vyššího věku a poslední roky ži-
vota častěji tráví bez partnera, s nímž by sdílely příjmy a výdaje. K nižším starobním důchodům 
vedou další související nerovnosti na trhu práce, především otázka péče, a to jak rodičovské, tak 
neformální péče o blízké (staré, nemocné, s postižením). 

2  Péče a vzdělávání o předškolní děti a dopady nejen na zaměstnanost
Současné studie zabývající se dopady předškolní péče na hospodářskou situaci ČR ukazují (Ka-
líšková, Münich, Pertold, 2016), že nedostatek míst v mateřských školách má negativní dopad 
na státní rozpočet vzhledem k výpadkům příjmů potenciálních zaměstnaných rodičů. Zajíma-
vou iniciativou je vznik analytického oddělení při Ministerstvu financí Slovenské republiky, 
které propočítává přínosy a náklady opatření veřejných politik. Na základě prací např. Jamese 
Heckmana se ukazuje, že investice do kvalitní péče a vzdělávání od nejútlejšího věku do pěti 
let přináší v případě znevýhodněných dětí 13 % návratnost investic a společenský výnos v ob-
lasti zdraví, vzdělanosti a zaměstnanosti a snížení následných sociálních výdajů (xxx). (Lehuta, 
2018, Heckman) Rovněž aktuální Koncepce rodinné politiky, která se také zabývá výdaji na 
rodinnou politiku, konstatuje, že ČR je v mezinárodním srovnání velmi zaměřena na daňovou 
podporu rodin, zatímco snižuje výdaje na služby a přímé transfery rodinám skrze dávky. Z pra-
cí Jensona a Saint-Martina (2003) nebo Esping-Andersona (2009) je zřejmá snaha zemí OECD 
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investovat právě do veřejných služeb pro rodiny a do oblasti vzdělávání, neboť právě veřejné 
služby nabízí nediskriminační podporu všem typům rodin a dětem (obdobně Koncepce rodin-
né politiky, 2017). 

Nelze opomenout vliv služeb na porodnost nebo rozvoj dětí. Z přehledu ČSÚ víme, že ženy 
tvoří až 60 % všech vysokoškolaček, v  roce 2017 ukončilo úspěšně vysokou školu přibližně 
78 tisíc lidí a 43 tisíc z nich bylo žen (zvýšení z 51 % v roce 2000, MŠMT, 2018). Přitom ale ženy 
s vysokoškolským vzděláním mají v průměru o 0,4 dětí méně než ženy se základním vzděláním 
(Šprocha a kol., 2016 v Koncepci rodinné politiky, 2017, str. 12) V případě ČR je nutné přihléd-
nout k tomu, že investice do vzdělání žen jsou částečně ztraceny v případě, že ženy následně zů-
stávají 3–6 let mimo trh práce (Höhne, 2017), přičemž průměrný normativ na vysokoškolského 
studenta od MŠMT se pohyboval v roce 2018 na úrovni 42 tis. Kč (MŠMT, 2018). Bičáková 
a Kalíšková ukazují, že účast na trhu práce je úzce propojená se vzděláním: míra nezaměst-
nanosti po rodičovské dovolené dosahuje 12 % pro ženy s maturitou, 28 % u žen bez maturity 
(Bičáková, Kalíšková, 2015).

Studie (Kuchařová a kol., 2017, nebo Doepke, Kindermann, Pertold, 2017, McDonald, 2000) 
rovněž poukazují na vztah mezi sladěním práce a rodiny, mírou zapojení dětí do formální před-
školní péče a porodností. Je nutné uvést, že nejde o vztah jednoznačný, zatímco zejména Dán-
sko, Švédsko, Finsko a Francie vynakládají vysoký podíl veřejných výdajů na péči a vzdělávání 
dětí (včetně předškolní péče) a dosahují vysoké míry porodnosti. V zemích jako Německo, Pol-
sko, Rakousko se výsledky v oblasti porodnosti zatím neprojevují. Studie dokládají, že předškol-
ní služby pomáhají primárně zvyšovat zaměstnanost žen. Porodnost je ovlivněna kulturními 
a historickými faktory a celkovým nastavením sociálního systému. (Kuchařová, 2006, Del Boca, 
Pasqua & Pronzato, 2006). V ČR v roce 1970 a obdobně v roce 1990 porodnost dosahovala 
1,9 dítěte na ženu, v roce 2000 jsme mohli vidět radikální pokles na 1,1 dítěte na ženu, od roku 
2010 přichází postupný nárůst na 1,6 dítěte na ženu v roce 2017 (ČSÚ, 2018).

Zajištění kvalitní a finančně a místně dostupné sítě služeb péče a vzdělávání o předškolní děti 
se tak jeví jako veřejný zájem a klíčová investice do lidského kapitálu (Rabušicová, 2015), neboť 
se jedná o zásadní opatření v oblasti podpory rovných příležitostí, zaměstnanosti rodičů a s tím 
spojenou podporou autonomie rodin a jejich ochranou před chudobou a sociálním vylouče-
ním. Je to však zároveň oblast dlouhodobě u nás opomíjená a silně hodnotově zabarvená (For-
mánková, Dobrotic, 2011). Až v poslední době se oblast otvírá pod tlakem samotných rodičů 
nebo firem, které v důsledku nedostatku pracovníků žádají podporu předškolní péče a rychlejší 
zapojení rodičů na trh práce. 

3  Nastavení sociálního státu a sbližování sociálních politik
Nejznámější typologie sociálního státu vytvořená Esping-Andersenem, která za klíčový faktor 
určila způsob stratifikace,  míru de-komodifikace a vztahy  mezi státem, trhem a rodinou, rozli-
šuje tři ideální typy sociálního státu: liberální (anglosaský), sociálnědemokratický (skandináv-
ský), konzervativní (bismarckovský) a později dodaný čtvrtý, prorodinně orientovaný latinský 
typ. (Esping-Andersen, 1990, nebo 1999, Potůček 2016, str. 23). Leitner (2003) na základě kon-
ceptu Esping-Andersena a rozlišení tzv. familizace a de-familizace v oblasti nastavení sociál- 
ní politiky přináší koncept „slabé a silné defamilizace, slabé a silné familizace politik“. Tento 
koncept je možné využít pro popis strategií rodin k zajištění péče a dopadů veřejných politik 
na rodiny (Maříková, Plasová, 2012). Veřejná předškolní péče je jasným příkladem opatření 
defamilizace, protože pomáhá rodičům zajistit péči o děti a vstoupit na trh práce (Lohman, 
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Zahel, 2006). Obdobně Mahony (2002) se při analýze sociálního státu zaměřuje na vývoj v ob-
lasti zajištění péče o děti a nové tlaky na veřejné politiky v souvislosti s procesem defamilizace. 
Sociálně-ekonomické proměny ve společnostech jako rostoucí míra zaměstnanosti žen, zvýše-
ná míra rozvodovosti, nárůst rodičů samoživitelů postupně rozkládají tradiční model „muže 
živitele a ženy pečovatelky“  (Mahony, 2002, str. 345). Péče se tak přesouvá ze soukromé do 
veřejné sféry (OECD 2001a v Mahony, str. 344). Dále rovněž Mahony ukazuje, že podpora péče 
formou dlouhé rodičovské, udržování matek v domácnosti, péče o děti druhou ženou-matkou 
je v krátkodobém hledisku levnější než kvalitní jeselská péče, ale rovněž podporuje nižší mzdy 
žen, kdy ženy dominují v zaměstnání na částečný úvazek a v nízko placených zaměstnání, což 
je zpětně pro stát v oblasti pojistných i nepojistných systémů nevýhodné (Martin et al., 1998, 
154 in Mahony, str. 358). Dle ní jsou právě veřejné služby klíčovým prvkem přeměny sociální-
ho státu. Mahony tak ukazuje, že defamilizace péče souvisí s nárůstem zaměstnanosti žen a je 
to jeden z nejaktuálnějších požadavků po nové zodpovědnosti sociálního státu, jelikož rodina 
nemůže spoléhat v dané oblasti jen na trh (Mahony, 2002, str. 343). Podíváme-li se na země 
spadající k familistickému modelu, najdeme zde i ČR s dlouhou rodičovskou dovolenou, níz-
kou nabídkou služeb péče, nerovnoměrným rozložením péče v domácnosti a nízkou nabídkou 
flexibilních forem práce (např. Bartáková, 2009, Dudová, Hašková, 2011).

V posledních letech můžeme vidět sbližování sociálních politik v rámci EU, k němuž dochá-
zí prostřednictvím nastavování zaměření fondů EU a jejich implementací na národní úrovni, 
prostřednictvím metod sdílení dobré praxe jako „open method of coordination a peer review 
seminar“. V současné době je také na evropské půdě projednáván návrh směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících 
osob. Návrh směrnice byl předložen v dubnu 2017 jako jedna z prvních z iniciativ Evropské 
komise, předložených v kontextu tzv. Evropského pilíře sociálních práv. Z podnětu komisař-
ky Věry Jourové byl ve spolupráci s komisařkou pro sociální věci a  zaměstnanost Marianne 
Thyssenovou připraven návrh na opatření podporující účast žen na trhu práce a posilující roli 
muže/otce v péči o děti a ostatní závislé členy domácnosti. 

Hlavní cílem směrnice je zlepšit přístup k  opatřením zaměřujícím se na větší rovnováhu 
mezi pracovním a soukromým životem a zvýšit využívání pracovního volna z rodinných důvo-
dů a pružného uspořádání pracovní doby. Návrh zavádí především minimální standardy pro 
rodičovskou dovolenou, otcovskou dovolenou a pečovatelské volno včetně výše příjmu/dávky 
pro každou z dovolených. Konkrétně k jednotlivým typům volna, které má směrnice zavést:

• otcovská dovolená – minimálně deset dní volna pro otce (partnera) v souvislosti s naro-
zením dítěte,

• rodičovská dovolená (dále jen „RD“) – minimálně čtyři měsíce volna pro každého z ro-
dičů s tím, že zároveň minimálně čtyři měsíce mají být nepřenositelné z jednoho rodiče 
na druhého. Dále návrh předpokládá, že členské státy zajistí možnost flexibilně si rozložit 
rodičovskou dovolenou a vyčerpat ji až do 12 let věku dítěte,

• pečovatelské volno – minimálně pět dní volna k péči o rodinného příslušníka.

Konečná podoba Směrnice a její přijetí je zatím sporné, neboť většina členských států EU 
k ní uplatnila řadu připomínek. Nicméně tato snaha o zavedení standardů na poli evropské 
sociální politiky je jistě klíčovým bodem pro další vývoj sociálních politik i na národní úrovni. 
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4  Současná reflexe problematiky v opatřeních veřejné politiky
V posledních letech je možné sledovat nárůst zájmu o slaďování práce a rodiny, rodinnou poli-
tiku a rodičovství nejen na akademické půdě, ale i politické úrovni.  
Stěžejním strategickým dokumentem je Koncepce rodinné politiky (dále jen „Koncepce“), 
schválena vládou v září 2017, která byla zpracována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku. Principem Koncepce je „vytvářet rodi-
nám prostředí, ve kterém mohou svobodně naplňovat svá rozhodnutí a přesvědčení týkající se 
rodinných hodnot, způsobů péče a cílů rodinného i osobního života“ (Koncepce rodinné poli-
tiky, 2017, str. 3). Koncepce vychází z analýzy situace rodin a identifikovaných demografických 
a socio-ekonomických trendů, mezi která patří pokles porodnosti, stárnutí populace, změna 
struktury rodin, dosahování vyššího vzdělání u žen, různá zaměstnanost dle pohlaví, relativní 
i absolutní chudoba rodin s dětmi. Na základě těchto trendů navrhuje Koncepce několik opat-
ření v oblasti bydlení, dostupné a kvalitní péče o děti (předškolní vzdělávání bezplatně včetně 
obědů, dostupné školní družiny, mikrojesle, financování dětských skupin z národních zdrojů, 
obědy ve školách zdarma),  podpory flexibilních forem práce (zavedení sdíleného pracovního 
místa), úprav mateřské a rodičovské a zapojení mužů do péče, ale rovněž v oblasti podpory sta-
bilních partnerských a rodinných vztahů, neformální péče nebo snižování rozdílů v odměňo-
vání. V současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje aktualizaci Koncepce na 
základě předloženého ročního hodnocení vládě, která zreviduje opatření dle aktuálního stavu 
jejich dosažení a dalšího plnění.

Mezi nástroji podporující zapojení rodičů na trh práce jsou stěžejní flexibilní formy práce, 
které rodičům umožňují udržovat kontakt se zaměstnavatelem a kombinovat pracovní aktivitu 
s péčí o děti. Jak bylo uvedeno výše, ČR má v dané oblasti velké rezervy a většina rodičů se 
navrací na trh práce po několikaleté odmlce a na plný pracovní úvazek.  V dané oblasti MPSV 
dlouhodobě prosazuje zavedení tzv. sdíleného pracovního místa, které je nyní zahrnuto v ak-
tuálně projednávané novele zákoníku práce. Sdílené pracovní místo zpravidla využívají dva 
pracovníci, kteří spolu sdílejí jedno pracovní místo, ve většině případů je využíváno rodiči po 
mateřské či rodičovské dovolené. Zaváděním sdíleného pracovního místa se zabýval projekt 
METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí 
mezi pracovníky). V rámci projektu byla analyzována situace v jiných zemích a potenciál ČR 
k zavádění této formy flexibilní práce. V Německu využívalo sdílené pracovní místo 20 % firem, 
ve Velké Británii až 48 % firem (2015), v ČR je využíváno v 7 % organizací (FDV, 2015). 

Od ledna 2018 mají rodiče možnost čerpat flexibilněji rodičovský příspěvek až do výše pe-
něžité pomoci v mateřství a vyčerpat jej za 6 měsíců. V současné době je v přípravě novelizace 
zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, která valorizuje výši rodičovského příspěvku 
na 260 tisíc Kč, u vícerčat na 1,5násobek částky 260 tisíc Kč (tj. na 390 tisíc Kč). Částka rodičov-
ského příspěvku se od roku 2012 neměnila. V současné době nejvíce rodičů pobírá příspěvek 
ve výši 6000–8000 Kč, což je při výdajích na dítě, životních nákladech rodiny, případně platbě 
za školku či jesle, částka velmi nízká. V červnu 2018 pobíralo rodičovský příspěvek celkem 284 
846 osob, z toho 72 735 ve výši do 6000 Kč, 145 887 ve výši 6000–7600 Kč a částku nad 7600 Kč 
si zvolilo 66 224 příjemců. Ve zbylých 24 případech (18 žen, 6 mužů) šlo o maximální částku 
přes 34 tisíc Kč (MPSV, ČSSZ, 2018).

Velkým tématem jsou v oblasti služeb péče o děti tzv. dětské skupiny, které byly uzákoněny 
v roce 2014. Aktuálně MPSV připravuje novelu zákona o dětských skupinách směřující ke zkva-
litnění poskytovaných služeb, ukotvením nového institutu mikrojeslí a v souvislosti s podporou 
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těchto služeb také zavedení národního financování. Dětské skupiny byly doposud financováno 
z Evropského sociálního fondu, (mezi roky 2015–2018 vynaloženo cca 3,7 mld. Kč), díky čemuž 
vzniklo 793 dětských skupin (13 500 dětí/1700 pracovních míst).

Závěr
Rodičovství má odlišný dopad na muže a ženy a jejich postavení na trhu práce, zatímco u mužů 
se může otcovství projevovat zvýšením odpracovaných hodin a navýšením mezd, ženy odchá-
zejí na několik let mimo trh práce, což má následně dopad na jejich další profesní směřování. 
Ve svém příspěvku jsem se více zaměřila na problematiku nerovného odměňování, neboť úzce 
souvisí s problematikou ohrožení žen chudobou (např. u samoživitelek v případě rozpadů ro-
din), ale také nižšími starobními důchody. Odstraňování genderových nerovností na trhu práce 
je tedy otázka týkající se nejen ekonomicky aktivních, ale i seniorek a seniorů, kterým potom 
klesá kvalita života, a potřebují dodatečnou pomoc státu. 

Dále jsem se detailněji věnovala službám péče o děti, jelikož zajištění kvalitní a finančně 
a místně dostupné sítě služeb péče a vzdělávání o předškolní děti se jeví jako veřejný zájem 
a klíčová investice do lidského kapitálu (Rabušicová, 2015). Předškolní péče a vzdělávání  mají 
pozitivní dopad na podporu rovných příležitostí, zaměstnanost rodičů a s tím spojenou pod-
porou autonomie rodin a jejich ochranou před chudobou a sociálním vyloučením. Rovněž se 
jeví jako klíčový nástroj pro odstranění nerovností na trhu práce. Je to však zároveň oblast 
dlouhodobě u nás opomíjená a silně hodnotově zabarvená (Formánková, Dobrotic, 2011). Až 
v poslední době se oblast otvírá pod tlakem samotných rodičů nebo firem, které v důsledku 
nedostatku pracovníků žádají podporu předškolní péče a rychlejší zapojení rodičů na trh práce. 
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n VIZE ČESKÉ DŮCHODOVÉ REFORMY
 VISIONS OF THE CZECH PENSION REFORM

Jaroslav Vostatek  

 
Abstrakt
V Česku proběhly dvě důchodové reformy na liberální a neoliberální bázi. Klausova reforma v první po-
lovině 90. let vytvořila produkt penzijního připojištění se státním příspěvkem jako doplněk převážně Be-
veridgeova systému veřejných penzí. Vizí neúspěšné velké důchodové reformy Nečasovy vlády byla dílčí 
privatizace veřejných penzí. Zaměstnanci v podstatě neprojevili zájem o opt-out do tohoto systému. 
Součástí této reformy byla i transformace penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření, ignoru-
jící dnes již běžnou aplikaci behaviorální ekonomie v této oblasti ve světě. Moderní vize důchodových 
reforem se opírají o jednoduché, srozumitelné a nízkonákladové penzijní pilíře. Racionalizace českého 
důchodového systému vyžaduje především rozčlenění veřejného pilíře na dvě části, na základní státní 
důchod a pojistný státní důchod, a dále pak zrušení nebo minimalizaci státní podpory soukromých fi-
nančních produktů.  
Klíčová slova:  důchodová reforma, důchodové pojištění, základní státní důchod, osobní penze 
JEL kódy:  H55, G28 

Abstract
In Czechia two pension reforms on liberal and neoliberal bases have occurred. In the first part of nineties 
the Klaus‘ reform generated a supplementary pension insurance product, as an addition to the pre-
dominantly Beveridgean system of public pensions. A partial privatization of public pensions was the 
vision of the unsuccessful large pension reform of the Nečas‘ government. The employees basically did 
not show interest in opting-out into this scheme. This reform included a transformation of the supple-
mentary pension insurance to a supplementary pension savings scheme which ignored the prevalent 
application of the behavioural economics in this area abroad at present. The contemporary visions of 
the pension reforms rely on simple, comprehensible and low-cost pension schemes. The rationalization 
of the Czech pension system needs primarily a separation of the public pillar into two parts: a basic state 
pension and a state earnings-related pension and also an abolition or minimization of the state support 
of private financial products.  
Keywords:  pension reform, pension insurance, basic state pension, personal pensions
JEL codes:  H55, G28

 

Úvod 
Světová penzijní teorie a politika prodělala v posledních desetiletích podstatné proměny. Ame-
ričtí ultraliberálové v čele s Friedmanem se ve druhé polovině 70. let minulého století soustře-
dili na propagaci privatizace amerického veřejného penzijního pilíře, na jeho nahrazení dob-
rovolným soukromým důchodovým zabezpečením: jednotlivci mohou sami nejlépe posoudit, 
jak využít své zdroje. V praxi je takováto důchodová reforma bez šance. Neoliberálové proto 
navrhli a realizovali v Chile od roku 1981 přechod na povinné soukromé důchodové spoření 
a na systém opt-out (přestup do soukromého systému je dobrovolný, návrat ale není možný). 
Vize počítala s vysokými výnosy a tím i důchody pro klienty; vize byla převzata a rozvedena 
Světovou bankou.
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Příspěvek analyzuje vize dvou českých důchodových reforem, více či méně spojených s pre-
miérem a později prezidentem Klausem, jejich realizaci a dosažené výsledky. Na obou refor-
mách se podepsaly znalosti českých expertů a ve druhém případě především zájem penzijních 
institucí o aspoň částečnou diverzifikaci veřejných penzí. Na základě těchto analýz je formulo-
vána nová vize důchodové reformy, která již nepočítá se zavedením systému NDC. Dále se 
věnujeme nedávno publikované Samkově vizi důchodové reformy. S jinými současnými kon-
krétními vizemi české důchodové reformy jsem se nesetkal.

1  Česká penzijní politika
Před sametovou revolucí jsme v Československu měli starobní důchody závislé na finálním vý-
dělku (mzdový průměr tří nejlepších let z posledních deseti let), osobní vyměřovací základ se 
sice vypočítával s využitím tří redukčních sazeb a koeficientů, ale podstatným rozdílem oproti 
dnešku byla relativně vysoká první redukční hranice, která byla na úrovni 79 % celostátní prů-
měrné mzdy (PM), zatímco ta dnešní je definována jako 44 % PM. Nad tuto hranici se do osob-
ního vyměřovacího základu dříve započítávala jedna třetina výdělku – až do druhé redukční 
hranice, která byla na úrovni 189 % PM; nadto se započítávalo do důchodu 10 % výdělku. Nově 
přiznávané starobní důchody byly tehdy poměrně velmi vysoké: běžný zaměstnanec s průměr-
nou celostátní mzdou měl po 45 letech (studia a) zaměstnávání starobní důchod na úrovni 85-
90 % své čisté mzdy. Problémem ale bylo nedostatečné ad hoc prováděné zvyšování důchodů.

1.1  Od Bismarcka k Beveridgeovi s penzijním připojištěním se státním příspěvkem
Klausova vláda v zásadě odstranila pro dřívější komunistický režim typické tzv. preferované 
pracovní kategorie, do nichž bylo zařazeno asi 10 % zaměstnanců v nejvíce rizikových zaměst-
náních. Náhradním řešením pro tyto kategorie mělo být podle představ MPSV zaměstnanecké 
penzijní pojištění, návrh však odmítl premiér Klaus z principiálních důvodů, formulovaných 
ultraliberálem Friedmanem. Zaměstnanecké penze a  podobné zaměstnanecké benefity jsou 
podle této vize vysoce neefektivní, protože mnozí zaměstnanci touto cestou dostávají dávky, 
které by si jinak nekoupili – dali by přednost jiné spotřebě, s vyšším užitkem. Optimálním sou-
kromým zabezpečením jsou osobní penze, které si zakoupí zaměstnanci a jiní občané u soukro-
mých společností. Klausova vláda zavedla v první polovině 90. let takto koncipované „penzijní 
připojištění se státním příspěvkem“ s  tím, že na účty občanů u  specializovaných privátních 
penzijních fondů mohou přispívat i  jejich zaměstnavatelé. Penzijní připojištění bylo v  praxi 
v podstatě jednoduchým a srozumitelným bankovním spořicím produktem: po skončení roku 
se na osobní účet klienta připisovalo zhodnocení, klienti neplatili žádné poplatky. „Důchodové 
zabezpečení“ bylo reformováno na „důchodové pojištění“ od roku 1996, při daňové reformě 
bylo již od roku 1993 zavedeno pojistné důchodového pojištění. Tato terminologie však neod-
povídala „kvalitě“ tohoto systému: inflace v první polovině 90. let podstatně snížila reálnou, 
relativní úroveň redukčních hranic, navíc byl již v roce 1990 zaveden státní vyrovnávací příspě-
vek pro všechny občany, který se byl transformován u důchodců na základní výměru důchodů 
od roku 1996. Tím vším došlo ke kvalitativní změně: důchody se staly převážně nezávislými na 
předchozích výdělcích: od „Bismarcka“ jsme v průběhu pěti let téměř plynule přešli k „Beve-
ridgeovi“. 

Český veřejný penzijní systém má dnes nejblíže k modernímu liberálnímu sociálnímu mo-
delu, z  modelového hlediska by bylo optimální ho nahradit univerzálním nebo testovaným 
důchodem financovaným z obecných daní. Systém by neměl být nazýván „důchodovým pojiš-
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těním“ – v tomto směru však nejsme jediným státem, který svůj systém tohoto druhu oficiálně 
nazývá pojištěním; obdobně je tomu např. v USA a ve Švýcarsku. 

České penzijní připojištění bylo (a  v  uzavřeném transformovaném fondu dosud je) jed-
noduchým a srozumitelným spořicím produktem, který se těšil poměrně velké oblibě – díky 
státnímu příspěvku, který dosahoval až 50 % příspěvku účastníka. Poskytovatelé penzijního 
připojištění po celou dobu jeho rozvoje zásadním způsobem využívali klasický provizní model 
životního pojištění. Rozhodujícím prodejním argumentem byl státní příspěvek. Po dílčí refor-
mě na přelomu tisíciletí stát ještě více stimuluje poskytování penzijního připojištění zaměstna-
vateli – státní podpora má zde podobu osvobození příspěvku zaměstnavatele od pojistného na 
sociální a zdravotní pojištění a od daně z příjmů ze závislé činnosti v celkovém rozsahu 65,1 % 
z hrubé mzdy. To byla a je nejvyšší státní podpora na světě! 

Typickým účastníkem dnešního dobrovolného penzijního pilíře je žena ve věku 47,5 let, 
která 97 měsíců spoří 651 Kč měsíčně a touto cestou naspoří 77 000 Kč. (APS, 2017) Pro typic-
kého účastníka má tedy penzijní připojištění (i doplňkové penzijní spoření) bagatelní význam. 
Celkové fiskální náklady jsou na úrovni 4,7 % výdajů na veřejné důchody; penzijní společnosti 
mají extrémně vysoké náklady na správu portfolia: 1,3 % z aktiv ročně (OECD, 2017) – tímto 
způsobem se patrně vyvádějí prostředky penzijního připojištění do sesterských firem penzij-
ních společností. Trh penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření je dnes silně 
koncentrovaný. Každopádně byla (od počátku) chybou monopolizace poskytování velmi štědře 
dotovaného produktu do rukou jedné skupiny finančních institucí, ačkoliv penzijní připojištění 
se státním příspěvkem mohly poskytovat i další společnosti: pojišťovny, banky, investiční fondy 
atd. – podobně jako např. v Německu. Dokonce je to tak, že vznik nových finančních institucí 
byl obecně vzato zcela zbytečný. Tím spíše jsou společnosti doplňkového penzijního spoření 
zcela zbytečné dnes. Moderní liberální politikou je ukončit státní podporu penzijního spoření. 
„Svobodní jsou dlouhodobě proti tomu, aby stát na finančním trhu cokoliv podporoval nebo 
dotoval.“ (Tůma, 2018) Od ostatních stran bych očekával, že navrhnou transformaci dosavadní 
státní podpory na zvýšení veřejných penzí.

1.2  Diverzifikace zastaralým důchodovým/penzijním spořením
Zkušenosti z chilské důchodové reformy, jak byly interpretovány jejich tvůrci, uchopila Světová 
banka a rozpracovala je do své zásadní publikace v roce 1994, která se stala učebnicí neolibe-
rální penzijní teorie a politiky. (James a kol., 1994) Tato „nová penzijní ortodoxie“ požaduje 
zásadní vyčlenění solidárních prvků do „prvního“, jediného veřejného pilíře. Zcela nově konci-
povaný „druhý“ pilíř má být výhradně soukromým fondovým pilířem, postaveným na zásadě 
ekvivalence. Tento pilíř je touto teorií charakterizován jako povinné soukromé spoření; to může 
být realizováno ve formě osobních penzí, nebo zaměstnaneckých penzí. V praxi Světová ban-
ka (tvrdě) prosazovala výhradně systém osobních penzí, a to především v postkomunistických 
zemích. 

Generování velkých veřejných dluhů při privatizaci veřejných penzijních systémů podle 
koncepce Světové banky z roku 1994 vedlo v praxi k omezování privatizace na privatizaci čás-
tečnou. Tato praxe byla Poláky rozpracována do vize, podle níž je optimální udělat privatizaci 
v polovičním rozsahu. Tím se docílí optimální diverzifikace. V Polsku nakonec od roku 1999 
„diverzifikovali“ systém důchodového pojištění z méně než poloviny, v poměru 5:3 se rozdělilo 
pojistné na starobní důchodové pojištění NDC a na povinné osobní penzijní spoření. Původ-
ní „polský“ model poloviční privatizace realizovalo Slovensko o šest let později. Přitom se již 
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v letech 1999/2000 vědělo, že vize Světové banky z roku 1994 je založena výhradně na mýtech. 
Již od roku 2003 pak experti Světové banky doporučovali „Panevropský penzijní systém“, jehož 
jádrem je sociální starobní pojištění NDC, doplněné sociálními penzemi (univerzální či testo-
vaný důchod) a dobrovolnými zaměstnaneckými a osobními penzemi. 

Světová banka v roce 2002 vypracovala kompletní analýzu českého penzijního systému a ná-
vazně doporučila zavedení systému NDC, který by automaticky zajistil pevnější vazbu mezi 
dávkami a příspěvky, jež by mohla být cílem reformy. „Dosažení stejných výsledků ve stávajícím 
dávkově definovaném systému by vyžadovalo více změn v dávkové formuli, které by mohly být 
obtížněji realizovatelné.“ (Lasagabaster a kol., 2002) Kombinaci NDC s minimálním či rovným 
důchodem nám doporučila poradkyně Světové banky Chłoń-Domińczak (2003). 

Hlavním úkolem Bezděkovy komise (2004/2005) bylo udělat propočty návrhů na důchodo-
vé reformy, předložených politickými stranami. ČSSD navrhla přechod k systému NDC v kom-
binaci s minimálním důchodem; zadání počítalo se zastropováním důchodového věku na 65 
let. Týmu při projekci vyšlo, že v důsledku tohoto zastropování dojde v roce 2100 k poklesu 
náhradového poměru na 27 %; zhruba 60 % nově přiznaných NDC důchodů bude kolem roku 
2100 dlouhodobě pod úrovní čtvrtiny průměrné mzdy v ekonomice. Tyto propočty byly v dal-
ším období zneužity proti NDC, v zájmu dílčí privatizace veřejných penzí. Bezděk a Samek se 
snažili diskvalifikovat NDC odvoláváním se na analýzy Bezděkova týmu: „NDC systém jsme 
zvažovali už v roce 2005. Tento systém v českých podmínkách jednoduše nevychází, protože by 
dával obrovské rozpětí výše důchodů, a navíc by velkou část lidí odsunul pod hranici životního 
minima.“ (Táborský, 2010) Přitom pan generální Bezděk jaksi „zapomněl“ na zcela nesmyslný 
předpoklad, že se po dobu 70 let nezvýší důchodový věk – při pokračujícím růstu střední délky 
života. 

Odmítání systému NDC, resp. každého systému sociálního důchodového pojištění, má svou 
neoliberální logiku. Pokud se ovšem privatizátoři smíří s poloviční či ještě menší „diverzifikací“ 
(odklonem pojistného do soukromého sektoru), pak by jim moderní systém sociálního důcho-
dového pojištění nemusel vadit – tak tomu bylo např. v Polsku a na Slovensku. Odmítání NDC 
Bezděkem a Samkem se tak může jevit jako zbytečná „služební horlivost“. Vypozoroval jsem 
však další důvod k odmítání NDC: komplikovaný a nesrozumitelný český systém „důchodové-
ho pojištění“, který pojištěním převážně není – ve srovnání s ním je systém soukromého FDC 
svým způsobem srozumitelný – a  obchodníci mohli argumentovat tím, že soukromý sektor 
doplní trapný nivelizovaný veřejný systém důchody závislými na výdělku.  

Nečasova vláda (ODS, TOP 09, Věci veřejné) prosadila „velkou důchodovou reformu“ od 
roku 2013 i přes veto prezidenta Klause, který jasně upozornil, v čí prospěch se reforma dělá. 
Reforma byla provedena metodou opt-out ze stávajícího „důchodového pojištění“ v rozsahu 
3 % ze mzdy (snížení pojistného placeného zaměstnancem) s tím, že vystupitel musí ze svého 
přispět 2 % z hrubé mzdy. Opt-outovaná „3 % od státu“ byla v propagandě vydávána za státní 
příspěvek, který svou výší (150 %) překonává všechny spořící produkty. Lhalo se o  stošest. 
Opt-out „pouhá“ 3 % byl vysvětlován tím, že vláda se poučila z krizového fiskálního vývoje 
v zahraničí: plná i poloviční privatizace zásadním způsobem zadlužují stát. Rozhodnutí o vel-
ké důchodové reformě nepředcházely žádné národohospodářské analýzy. Po přijetí zákona 
o důchodovém spoření byly publikovány dvě studie (zastánců diverzifikace), které ukazovaly, 
že reforma je nevýhodná pro většinu účastníků. Reforma skočila fiaskem pro absolutní ne-
dostatek zájemců. Gesční ministerstvo financí se snažilo o  aplikaci některých zahraničních 
zkušeností – vyplynulo z nich, že stát musí regulovat poplatky a provize. Tuto regulaci zavedli 
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ve výrazné podobě; přitom si asi neuvědomili, že úspěšnost opt-outu v zahraničí byla do znač-
né míry dána právě velmi vysokými provizemi za získání klientů (boj o primární rozdělení 
nového trhu, v další fázi jsou klienti inertní – a pro velké hráče je pak výhodné úředně omezit 
provize). 

OECD (2013) ukazovala přínos soukromých penzí k vyplnění „penzijní mezery“. Podle pen-
zijního modelu OECD měl být v Česku budoucí čistý náhradový poměr pro zaměstnance se 
mzdou na úrovni celostátního průměru v  dnešním prvním pilíři 50,7 %. Dobrovolné pilíře 
(2.  a  3. pilíř) k  tomu přispějí 45,7 % a  jejich klienti tak budou mít penze v  celkové výši asi 
96,4 % předchozí čisté mzdy. Ze souboru zemí OECD jsme byli druzí nejlepší, za Nizozemskem 
(101,1 %). V levém sloupci grafu 1 je u Česka obsaženo doplňkové penzijní spoření se sazbou 
2,8 % ze mzdy a důchodové spoření 5 % ze mzdy; celkem tedy 7,8 % z hrubé mzdy má vypro-
dukovat soukromý důchod na úrovni 45,7 % čisté mzdy. České soukromé penze by tak měly 
svým výkonem překonat nejen Německo, USA a Velkou Británii, ale i Nový Zéland. OECD se 
zde dopouští dvou chyb: předpokládá, že doplňkové penzijní spoření bude klient mít po celou 
dobu pracovní aktivity s příspěvkem 2,8 % z hrubé mzdy a že investiční výnosy budou na dnes 
již historické úrovni 3 % či 3,5 % ročně, po zohlednění inflace. 

Graf 1:  Budoucí čisté náhradové poměry v % výdělků pro zaměstnance s průměrnou
celostátní mzdou, podle penzijního modelu OECD (sloupce u jednotlivých zemí zleva:
dobrovolný DC, celkové povinné penze, součet)

Zdroj: OECD (2013)

Součástí velké důchodové reformy byla i  reforma penzijního připojištění; dosavadní jed-
noduchý spořicí produkt byl nahrazen „modelem podílových fondů“. Účastníci doplňkového 
penzijního spoření mají možnost (a nutnost) výběru z několika „účastnických“ fondů s různou 
rizikovostí. Tento systém svobodné volby odpovídá neoliberální teorii a politice z konce mi-
nulého století. Moderní teorie naopak zdůrazňuje poznatky behaviorální ekonomie, podle níž 
naprostá většina klientů nemá schopnost a potřebu vybírat si penzijní produkt a penzijní fond. 
Stejně tak je problematická svobodná volba výše příspěvku do penzijního fondu. Předpokla-
dem efektivnosti (pro klienty) jsou nízkonákladové produkty. 

Tzv. velká důchodová reforma sledovala zájmy několika penzijních společností, využívala 
„zastaralé“ neoliberální teorie a politiky. Skončila „malým“ vítězstvím poskytovatelů doplňko-
vého penzijního spoření: „důchodové spoření“ se jim podařilo vyměnit za vyšší marže a řadu 

	



105

nových prodejních argumentů. Do stávajících ekonomických poměrů se ovšem spíše hodí 
transparentní a jednoduché, „staré dobré“ penzijní připojištění. Celý český „systém“ soukromé-
ho penzijního spoření a pojištění je vlastně neústavní, protože neposkytuje stejné či srovnatelné 
podmínky pro všechny poskytovatele, produkty a klienty. To ale českému finančnímu sektoru 
patrně příliš nevadí, protože ti rozhodující hráči mají pokrytu celou produktovou paletu a in-
terně to vše vysvětlí a zohlední. 

2  Aktuální vize české důchodové reformy 

2.1  Vize malé a velké důchodové reformy

Základním problémem českých veřejných penzí je jejich nesrozumitelnost; ústavní soud je 
v roce 2010 prohlásil též za protiústavní – a zrušil redukční hranice a navazující koeficienty, 
používané při výpočtu procentní výměry starobního důchodu, k 30. 9. 2011. Vláda na to nebyla 
připravena, protože byla druhou Bezděkovou komisí nasměrována výhradně k zeštíhlení sazby 
pojistného na důchodové pojištění. Vláda zareagovala rychlým polovičatým řešením – znovu-
zavedením redukčních hranic a koeficientů. Ovšem s tím, že fakticky došlo ke zrušení jedné 
redukční hranice, což podstatně usnadňuje potřebnou a navrhovanou reformu. 

Dnešní základní výměra důchodů je fakticky rovným důchodem ve výši 9 % (od 2019 10 %) 
PM a procentní výměra starobního důchodu je v intervalu 44-400 % PM původní, historickou 
konstrukcí důchodu ze sociálního pojištění. Jediným zcela cizím elementem je výše důchodu 
u osob s průměrných výdělkem do 44 % PM. (Vostatek, 2016) Když se tohoto cizího elementu 
zbavíme, tak dojde k významné racionalizaci výpočtu penzí. Realizace je jednoduchá: stávající 
základní výměru starobního důchodu zvýšíme z dnešních 9 % PM na 31 % PM s tím, že součas-
ně snížíme zápočet let pojištění do procentní výměry důchodu z 1,5 % na 1,5 % * 26 % = 0,39 %. 
To je celý základ navrhované malé důchodové reformy 2020/2022. Nejchudší důchodci na tom 
příliš nevydělají, protože mají nárok na příspěvek na bydlení, který podstatně zvyšuje jejich 
důchod až na úroveň téměř 30 % PM. (Problémem je ovšem to, že většina důchodců se v této 
dávce nevyzná, a proto ji nevyužívá. Příspěvek je též nekomfortní – měl by být přiznáván na 
dobu jednoho roku, jako jinde v zahraničí.) Naprostá většina důchodců bude mít důchod po 
malé této reformě zcela stejný. 

Na malou důchodovou reformu může navázat (nebo být její součástí) přeměna základní vý-
měry starobního důchodu na základní státní důchod a transformace procentní výměry starob-
ního důchodu na druhý státní důchod, který bude důsledně pojat jako sociální starobní pojiště-
ní. Celková výše již vyplácených důchodů se při této reformě nezmění. Při těchto reformách se 
zpřehlední i indexace/valorizace důchodů – stávající dílčí vazba indexace procentní výměry na 
valorizaci základní výměry důchodu zanikne. 

Systém NDC není jediným moderním systémem sociálního starobního pojištění. Rakousko 
od roku 2005 (od roku 2014 plně pro všechny narozené po roce 1954) zavedlo systém penzij-
ních účtů, spočívající v každoročním výpočtu nového důchodového nároku a v jeho připsání 
na osobní konto účastníka sociálního pojištění. Stav účtu je každoročně valorizován indexem 
celostátní průměrné nominální mzdy. Účelem této reformy sociálního starobního pojištění byla 
srozumitelnost, transparentnost a  pochopitelnost pro jeho účastníky – nic více a  nic méně. 
Rakouský systém penzijních kont je pro lidi srozumitelnější než systém NDC, v němž se aku-
mulují úspory a ty se při penzionování konvertují na doživotní důchod podle aktuální prognó-
zy očekávané střední délky života. Je to dáno také tím, že rakouský systém penzijních kont 
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neobsahuje žádné automatické stabilizátory, na rozdíl od (generických) penzijních účtů NDC, 
doporučovaných Světovou bankou. 

Přechod na systém penzijních účtů si u nás vyžádá bezpodmínečně jen drobné, v zásadě 
technické úpravy např. vyloučených dob – vše se musí podřídit tomu, že po skončení roku se 
vypočte důchodový nárok. Je ovšem účelné u nás provést řadu dalších dílčích reformních kro-
ků, např. zrušení druhého důchodového věku, podmíněného dobou pojištění „jen“ 20 let (bez 
náhradních dob 15 let). Dnešní základní důchodový věk pracujících narozených v roce 1958 je 
v rozmezí 58 let a 4 měsíce (ženy s 5 a více dětmi) a 63 let a 10 měsíců (muži) – podmínkou je 
35 let pojištění (alternativně 30 let bez náhradních dob). Pro systém univerzálního sociálního 
důchodového pojištění jsou tyto minimální doby pojištění příliš dlouhé; v Rakousku je nárok 
na výplatu důchodu po 3 letech pojištění. V systému rovného důchodu je ovšem ve světě typic-
ké požadovat aspoň 40 let pobytu či placení daní. U budoucího českého základního státního 
důchodu by to mělo být obdobně (čili 35–40 let). I z těchto hledisek je důležitá racionalizace 
českých starobních důchodů – rozdělením na 2 penzijní pilíře.

Systémů NDC a penzijních kont lze využít i k dobrovolnému důchodovému připojištění; to 
by mohlo podstatně ovlivnit i trh osobních penzí. Reforma doplňkového penzijního spoření, 
soukromého životního pojištění, stavebního spoření a  dalších finančních produktů odstraní 
jejich extrémní dotace; prioritním cílem je zrušení státních příspěvků a sjednocení daňového 
režimu, nejlépe na systém TTE nebo TEE (úroky a zhodnocení se nezdaňují). Reforma může 
být doprovázena ekvivalentním snížením sazby daně z příjmů ze závislé činnosti. Součástí dů-
chodové reformy by mělo být i zrušení faktického zákazu zaměstnaneckých penzí.  

2.2  Samkova vize důchodové reformy
Místopředseda ČMKOS Samek dnes již nepožaduje zastropování budoucího důchodového 
věku na 65 let, na rozdíl od roku 2005. Jeho vize důchodové reformy je v podstatě protipólem 
naší vize vycházející z moderní penzijní teorie a politiky, kladoucí důraz na efektivnost, trans-
parentnost a srozumitelnost všech penzijních pilířů.   

Samek uvádí, že „v tzv. první Bezděkově komisi jsme posuzovali zavedení rovného důchodu, 
které navrhovala ODS, či systému pomyslných důchodových účtů (NDC), který navrhovala 
ČSSD. Pro žádnou z  těchto radikálních reforem se nepodařilo získat dostatečnou politickou 
podporu. Jednoznačné nejsou ani zkušenosti sousedních zemí, které zavedly důchodové spoře-
ní před námi, a to za cenu oslabení průběžného systému.“ (Pravec, 2018) 

Zaměstnanecké penzijní fondy Samek nedoporučuje, protože se rozvinul soukromý doplň-
kový penzijní pilíř, do něhož jsou zaměstnanci i zaměstnavatelé ve velké míře zapojeni. Prostor 
pro podnikové či odvětvové penzijní fondy tak již nezbývá. V další části rozhovoru pro týde-
ník Ekonom však uvádí, že náš problém „neleží v průběžném pilíři, ale v nedostatečně silném 
soukromém doplňkovém systému. Proto jsme se v Potůčkově komisi snažili vylepšit podmínky 
pro vyšší důchodové úspory. Zabírá to, ale při současné úrovni mezd a platů mladší lidé zatím 
masívně financují spíše vlastnické bydlení než své budoucí doplňkové důchody.“ (Pravec, 2018) 
Samek říká, že je třeba tudíž zvážit, zda by příspěvky zaměstnavatele na „soukromé důchodové 
účty nebo pojistné důchodové produkty“ neměly být povinné, např. pro nejmladší věkové skupi-
ny zaměstnanců. Mělo by jít „obecně o 2–3 % vyměřovacího základu, a pokud by takto měly být 
financovány předdůchody pro věkově starší zaměstnance, výrazně více, i 10 %“. (Pravec, 2018) 

Věcně musím podotknout, že v první Bezděkově komisi Samek nebyl hodnotitelem před-
ložených návrhů politických stran, ale spolupředkladatelem návrhu ČSSD na zavedení NDC, 
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v kombinaci s minimálním důchodem. Jako člen druhé Bezděkovy komise předložil návrh na 
zavedení nového soukromého penzijního pilíře, vykazovaný jako „menšinová varianta“. Vstup 
zaměstnanců do jeho nového 2. pilíře měl být dobrovolný, leč bez možnosti výstupu. Povin-
ný příspěvek účastníka 3 % ze mzdy měl být doprovázen státním příspěvkem ve stejné výši. 
(PES, 2010) Samkova „menšinová varianta“ je jen nepodstatnou alternativou k novému pilíři 
„důchodového spoření“, zavedenému v rámci neoliberální velké důchodové reformy Nečasovy 
vlády: státní příspěvek 3 % ze mzdy je z fiskálního hlediska totéž jako opt-out 3% pojistného 
důchodového pojištění. Samkovy „reformované“ penzijní fondy měly nabízet účastníkům „více 
penzijních plánů s rozdílnou investiční strategií“. 

Samkova aktuální vize důchodové reformy je jen pokračováním jeho neoliberální politiky 
jednostranné podpory soukromého finančního sektoru. Veřejný penzijní pilíř prý není třeba 
reformovat, protože je stabilní. Nesrozumitelnost nevadí, protože ČSSZ důchod správně vy-
počte – takto se vyjádřil na zasedání pracovního týmu Potůčkovy komise. Stejně tak mu evi-
dentně nevadí vysoké marže a náklady penzijních společností. „Inovace“ 3. pilíře od roku 2013 
považuje za správné. Nový je pouze požadavek, aby příspěvek platil zaměstnavatel. Proč má ale 
zaměstnavatel povinně platit do 3. pilíře? Povinné pojištění nepotřebuje státní podporu!

Závěr 
V Česku proběhly dvě důchodové reformy. Klausova reforma v první polovině 90. let se sou-
středila na univerzalizaci veřejného penzijního systému a s podstatným přispěním výrazně in-
flačního vývoje přesunula těžiště tohoto systému od Bismarcka k Beveridgeovi – nedostateč-
nou valorizací redukčních hranic používaných při výpočtu osobního vyměřovacího základu se 
první redukční hranice stala zcela podstatným parametrem celého výpočtu důchodu. Pozdější 
malá důchodová reforma, částečně reagující na nález ústavního soudu, fakticky zrušila druhou 
redukční hranici, což dnes usnadňuje racionalizaci veřejných penzí jejich rozdělením na Beve-
ridgeův a Bismarckův penzijní pilíř. Klausova reforma vycházela z ultraliberálních pozic, což se 
projevilo i odmítnutím vzniku pilíře zaměstnaneckého penzijního pojištění – ten chybí dodnes. 
Součástí Klausovy reformy bylo založení systému „občanského“ penzijního připojištění se stát-
ním příspěvkem až 50 % příspěvku účastníka, jehož výhradními poskytovateli se staly soukro-
mé penzijní fondy. Z tohoto systému se vyvinul jednoduchý produkt střednědobého spoření, 
jehož typickými klienty byli a jsou předdůchodci a důchodci. 

Soukromé penzijní fondy získaly podstatný vliv na českou politiku, jejich expert Bezděk byl 
pověřen zpracováním projektu důchodové reformy, ta měla vést k dílčí privatizaci veřejných 
penzí. Opakovaná doporučení Světové banky byla ignorována. Velká důchodová reforma Ne-
časovy vlády vytvořila nový penzijní pilíř důchodového spoření, vyhrazený dosavadním penzij-
ním fondům. Tento projekt skončil naprostým fiaskem, získat klienty se nepodařilo ani pomocí 
primitivního lhaní vlády a Asociace penzijních fondů ČR. Součástí velké důchodové reformy 
bylo i uzavření systému penzijního připojištění a vznik systému doplňkového penzijního spoře-
ní na bázi modelu podílových fondů, poskytovaného penzijními společnostmi. Tyto produkty 
jsou z pohledu dnešní světové penzijní teorie zastaralé a nákladné, nevyužívá se behaviorální 
ekonomie. Světový primát mají produkty penzijních společností v relativní výši státní podpory 
(až 65 %) a v poplatcích. 

Autorova vize důchodové reformy i nadále reprodukuje doporučení penzijní teorie – rozdě-
lit české „důchodové pojištění“ na univerzální důchod a na pojistný pilíř. Místo systému NDC 
však vize obsahuje rakouský veřejný systém penzijních kont, který je dávkově definovaný s tím, 
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že každoročně dochází k výpočtu dílčího důchodu a k valorizaci dřívějších důchodových náro-
ků podle vývoje mezd. Tento systém penzijních kont je žádoucí využít i k dobrovolnému sociál- 
nímu důchodovému pojištění. Státní podporu všech finančních produktů je záhodno zrušit či 
nahradit daňovým režimem TEE (osvobození úroků či zhodnocení od daně z příjmů).  

Dodatek 
Příspěvek vznikl v rámci projektu „Aktuální trendy ve vývoji finančních trhů“, podpořeného 
z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 
Vysoké školy finanční a správní v roce 2018. 
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n JAKÉ JSOU MOŽNOSTI RODIN S DĚTMI NA TRHU PRÁCE? 
 WHAT ARE THE POSSIBILITIES OF FAMILIES WITH CHILDREN 

IN THE LABOR MARKET? 
Mirka Wildmannová  

 
Abstrakt
Slaďování rodinných a pracovních povinností  je v současné době velmi diskutované téma, a to nejen 
na evropské úrovni, ale take na úrovni jednotlivých členských států. Důvodem jsou především změny  
společenského chování, strukturální změny na trhu práce,  a take hodnotově-normativní žebříček oby-
vatelstva. 
Cílem příspěvku je představit nejen legislativní nástroje, které pomáhají rodičům sladit rodinný a pracov-
ní život, ale take  neformální benefity, které poskytují zaměstnavatelé ve veřejném sektoru nad rámec 
legislativy. Šetření bylo provedeno v institucích veřejného sektoru v České republice a ve Francii. Nástroje 
politiky slaďování rodinného a pracovního života  realizované českými a francouzskými úřady  specificky 
reagují na nastavení nástrojů rodinné politiky v daném státě. Francouzské úřady poskytují svým zaměst-
nancům pouze takové výhody, které jim náleží dle platné legislativy. Naproti tomu české úřady reagují  
na nedostatky v legislative a snaží se nabízet nadstandardní benefity nad rámec legislativy.
Klíčová slova:  trh práce, rodičovská dovolená, slaďování práce a rodiny,  flexibilní formy zaměsnávání
JEL kódy:  J16, M54, I38 

Abstract
Work-life balance is currently a highly debated issue, not only at European level but also at the level of 
individual Member States. The reasons are mainly changes in social behaviour, structural changes in the 
labour market, and also value-ranking normative population. 
The aim of the contribution is to introduce not only legislative instruments that help parents reconcile 
family and work life but also informal benefits provided by public sector employers beyond legislation. 
The survey was conducted in public sector institutions in the Czech Republic and France. Policy in-
strument of life-work balance realized by Czech and France authorities to respond specifically setting 
instruments of family policy in the state. The France authorities only provide their employees with the 
benefits they are entitled to under their current legislation. In contrast, the Czech authorities respond to 
the shortcomings and try to offer above-standard benefits beyond legislation. 
Keywords:  labor market, parental leave, work-life balance, flexible working arrangements
JEL codes:  J16, M54, I38

 

Úvod 
Rodinná politika je z pohledu Evropské unie vnímána jako oblast národních kompetencí, tedy 
jako suverénní veřejná politika, která je plně v kompetenci členských států. „Rodinná politika  
musí být explicitní, koherentní a legitimní, což znamená, že národní a regionální vlády by si měly 
definovat cíle, uskutečňované  prostřednictvím koherentního souboru postupů/nástrojů a imple-
mentované pomocí institucionální sítě“ (Kuchařová a kol., 2014).

Politika slaďování rodinného a pracovního života (tzv. work-life balance) patří k čerstvým 
tématům. Poprvé se o tomto tématu začíná hovořit v druhé polovině minulého století v souvis-
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losti s vyšší participací žen na trhu práce, a to především v podnikatelské sféře, a později se stala 
součástí sociální politiky států a místních samospráv. 

Politika work- life balance souvisí s politikou rovnosti mužů a žen a genderovou teorií, skan-
dinávské země a Francie dlouhodobě prosazují tzv. gender main-streaming: „proces reorgani-
zování, zlepšování, rozvíjení, vyhodnocování politických procesů tak, aby bylo na všech úrovních  
zapracováno hledisko rovnosti žen a mužů, a to prostřednictvím všech aktérů“ (Ferrarová, 2005). 
V praxi to znamená, že před aplikováním jakéhokoliv rozhodnutí je zkoumán jeho dopad na 
muže a ženy a na jejich rovnost. Evropská unie (dále EU)  tento pojem  zahrnula do Amstero-
damské  smlouvy v roce 1999, tudíž je závazný pro všechny státy EU. 

„Za politiku slaďování můžeme označit nástroje, programy a opatření, které umožní zaměst-
nancům a zaměstnankyním zvládat vedle svého zaměstnání i  rodinné povinnosti a v  ideálním 
případě i  soukromý život.“ (Změňte směr, 2008). Nejčastěji využívanými nástroji jsou změny 
v uspořádání pracovní doby nebo pracovního úvazku, služby péče o děti nebo jiné závislé oso-
by. Jak plyne z definice, cílem je poskytnout zaměstnancům, kteří jsou zároveň pečovatelé, ta-
kové podmínky, aby nebyli znevýhodněni na trhu práce a měli stejnou možnost rozvíjet svoji 
pracovní kariéru jako ostatní zaměstnanci bez pečovatelských povinností. 

Evropská unie v rámci problematiky rodinné a sociální politiky klade velký důraz právě na 
slaďování (nejčastěji rozvíjení kapacit v zařízení péče o předškolní děti, větší množství zkráce-
ných pracovních úvazků), přes kterou má vést cesta k rovným příležitostem na trhu práce pro 
ženy a muže a dále k celkové rovnosti mužů a žen. Tato strategie není podporována jen ze strany 
Evropské unie, ale také některými členskými státy (skandinávské země, Francie). 

Příspěvek si klade za cíl představit nejen legislativní nástroje, které pomáhají rodičům sladit 
rodinný a pracovní život, ale také neformální benefity, které poskytují zaměstnavatelé ve veřej-
ném sektoru nad rámec legislativy.  Veřejný sektor považujeme za hybnou sílu a vzor pro pod-
nikatelské prostředí. Pro porovnání s Českou republikou byla vybrána Francie, země s silnou 
a tradiční sociální politikou, která podporuje porodnost, zvyšování zaměstnanosti žen a prosa-
zování rovnosti žen a mužů.

1  Politika slaďování 
Nejdůležitější rámec pro formování politiky slaďování tvoří směrnice Rady Evropské unie. Tato 
směrnice se snaží sbližovat národní legislativy členských států EU. Směrnice Rady EU pro sla-
ďování, jak byly chronologicky vydávány, jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka1:  Směrnice Rady EU pro téma slaďování rodiny a práce

Rok vydání Název směrnice Obsah
1976 Směrnice Rady 76/207/EHS Rovné zacházení

1992 Směrnice Rady 92/85/EHS Ochrana matek, mateřská dovolená, rovné zacházení

1996 Směrnice Rady 96/34/ES Rodičovské volno/dovolená

1996 Směrnice Rady 96/97/ES Systém sociální zabezpečení

1997 Směrnice Rady 97/81/ES Částečný a zkrácený pracovní úvazek

2000 Směrnice Rady 2000/78/ES Diskriminace na pracovišti

2010 Směrnice Rady 2010/18/ES Revize rodičovské dovolené
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V  roce 2017 publikovala Evropská komise Návrh směrnice o  rovnováze mezi pracovním 
a soukromým životem rodičů a pečujících osob a zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. Po sta-
žení úpravy tzv. těhotenské směrnice z roku 2008 se tak jedná o druhý pokus Evropské komi-
se předložit legislativní rámec, který má lépe odrážet změny v moderní společnosti, zároveň 
garantovat dříve vytyčené standardy a  poskytnout nové minimální požadavky společné pro 
všechny členské státy EU. Návrh předkládá řadu legislativních i nelegislativních opatření, která 
jsou směřovaná jak pro rodiče s malými dětmi, tak pro osoby pečující. 

V části legislativních opatření byly jako čtyři prioritní oblasti činností stanoveny:

• Otcovská dovolená: každý zaměstnaný otec by měl mít právo na minimálně deset dní ot-
covské dovolené v souvislosti s narozením dítěte, placené alespoň na úrovni nemocenské.

• Rodičovská dovolená: snaha revidovat stávající ustanovení tak, aby bylo možné její flexi-
bilní čerpání (na část pracovní doby, po částech apod.) a zavedení čtyř měsíců nepřenosi-
telných mezi rodiči. 

• Pečovatelská dovolená: každý zaměstnanec by měl mít nárok na pět dní za rok placených 
alespoň na úrovni nemocenské, které by mohl čerpat na péči o vážně nemocného nebo 
závislého rodinného příslušníka.

• Pružné uspořádání pracovní doby: pro všechny pracující rodiče s dětmi do dvanácti let 
věku a pro pečující osoby. Tito by měli mít nárok na flexibilní pracovní úvazek, úpravu 
pracovní doby, rozvrhu a místa výkonu práce po stanovenou dobu. 

Nelegislativní opatření navazují na čtyři hlavní cíle a dávají obecné cíle, které jsou podobné 
cílům vytýčeným ve strategických dokumentech, které by měly být prostřednictvím směrnice 
dosaženy: ochrana pracujících žen, rodičů a pečujících proti diskriminaci, vyváženější užívá-
ní flexibilních pracovních úvazků oběma pohlavími, odstranění ekonomických pobídek, které 
odrazují ženy od návratu na trh práce. To vše za finanční podpory ze strany Evropských struk-
turálních fondů. 

2  Barcelonské cíle a politika slaďování 
Jedním z výsledků jednání summitu Rady Evropské unie v Barceloně v roce 2003 bylo sepsá-
ní nového strategického dokumentu, ve kterém byly zformulovány záměry evropské rodinné 
politiky v dlouhodobém horizontu. Tento dokument stanovil jako hlavní cíl vytvořit v rámci 
Evropy síť kvalitních zařízení péče o předškolní děti. Od roku 2002 byla dostupnost a kvalita 
péče o předškolní děti vnímaná jako rozhodující prvek k dosažení rostoucí, a především udr-
žitelné, zaměstnanosti. Dostatek flexibilních pracovních úvazků a vhodně nastavený systém 
rodičovské dovolené byly společně s kvalitními a dostupnými zařízeními péče o předškolní 
děti vnímány jako pilíře slaďování rodinného a pracovního života (Evropská rada, 2013). Tzv. 
Barcelonské cíle se v  roce 2010 ukázaly pro mnohé státy jako nedosažitelné. Během revize 
Barcelonských cílů v roce 2010 vyhodnotila Evropská komise nejproblematičtější tyto oblasti: 
dostupnost zařízení (kapacita), nákladnost a kvalita služeb a otevírací doba zařízení (Evrop-
ská rada, 2013). Evropská komise rozeslala v roce 2012 devíti zemím, včetně České republiky, 
které nejhůře plnily závazky stanovené Barcelonskými cíli, několik doporučení ke zlepšení 
rodinné politiky. Mezi doporučení patřilo: usnadnění návratu druhého rodiče (zejména žen) 
do zaměstnání prostřednictvím pružněji nastaveného trhu práce a daňových zvýhodnění, dále 
kvalitní a cenově dostupná zařízení pro děti, především pro děti mladší tří let (Evropská rada, 
2013). 
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Vedle strategií Evropské komise existují i další dokumenty, které se tematicky orientují na 
uplatňování rovnosti mužů a žen a na genderové otázky. K prvním dokumentům patřil Plán 
uplatňování rovnosti žen a  mužů 2001–2005 a  na něj navazující plán na období 2006–2010.  
Mezi prioritní oblasti patří po celou dobu otázka lepšího slaďování rodinného a pracovního 
života zaměstnanců. Stejně jako Barcelonské cíle, ani Plán uplatňování rovnosti nebyl natolik 
úspěšný, jak se předpokládalo. Nově vzniklá Strategie rovnosti mužů a žen 2010–2015 převzala 
stejné priority jako v předcházejících strategiích. Vyšší zapojení žen na trh práce, kvalitnější 
služby předškolní péče, snižování rozdílů v odměňování žen a mužů (gender pay gap), zvýšení 
zastoupení žen v podnikatelské sféře a na důležitých rozhodovacích postech, boj proti domá-
címu násilí na ženách. Navzdory značné finanční podpoře ze Strukturálních fondů nebyl tento 
akční plán úspěšný. Evropská komise vydala nový dokument – Strategický  závazek v oblasti 
rovnosti žen a mužů 2016–2019. Jak je možné, že za posledních patnáct let se nedaří závazky 
naplnit? Proč se identifikovaná rizika a slabá místa nedaří odstranit? Odpověď můžeme najít již 
v samotném primárním právu Evropské unie. Evropská komise má v oblasti rodinné politiky 
a genderové politiky jen omezenou nařizovací pravomoc. Členské státy vystupují na tomto poli 
jako suverénní jednotky a  členské státy reprezentují různé kulturní, historické, ekonomické 
a jiné podmínky. Podobně O´Connel (2014) upozorňuje, že právě konzistentní  a důvěryhodná 
politická reprezentace a další „vlivní hráči“ mají klíčovou roli v celém procesu. Jako další slabé 
stránky lze uvést: špatné převedení strategie do národních akčních plánů, nezájem soukromé-
ho sektoru o strategii, zřejmě v důsledku nepochopení cílů strategie (Evropská komise, 2015). 
Križan (2015) se pozastavuje nad slovním spojením „slaďování rodinného a pracovního života“, 
které je v rozporu s jednoznačně určenými hranicemi zásahu EU a členských států do osobního 
života svých občanů. 

3  Metodologie a cíl  
Cílem příspěvku je zjistit, které formální a neformální nástroje pro slaďování rodinného a pra-
covního života využívají organizace veřejného sektoru v České republice. Pro porovnání byla 
vybrána Francie z důvodu, že byla jedním z mála států EU, kterým se podařilo naplnit tzv. Bar-
celonská kritéria a která plní dlouhodobě. Naopak Česká republika je jedním ze států, kterým se 
tato kritéria nedařila naplnit. Pro výzkum byly vybrány organizace veřejné správy, protože mají 
specifické postavení ve státním administrativním aparátu a díky své mocenské funkci realizují 
svou autoritu prostřednictvím právního řádu. Zde je předpoklad, že tyto organizace budou 
reflektovat strategické dokumenty v oblasti rodinného a pracovního života a mají také větší ten-
denci implementovat vybrané nástroje podpory svých zaměstnanců na rozdíl od soukromého 
sektoru. 

Sběr dat byl proveden na vybraných úřadech v  období duben 2017 až březen 2018 a  byl 
uskutečněn kvalitativní výzkum, řízené polostrukturované rozhovory. Tyto rozhovory byly 
směrovány na personální oddělení dané instituce, pokud souhlasili s rozhovorem, byl zaslán 
e-mailem seznam okruhů a otázek. Mezi výzkumné okruhy patřily:

• Forma uspořádání pracovní doby a nabídka flexibilních pracovních úvazků ze strany za-
městnavatele, kdo tyto nástroje více využívá – muži nebo ženy.

• Další benefity pro zaměstnance, kteří se starají o malé děti nebo nemocné dítě, formy 
osobního přístupu zaměstnavatele k zaměstnanci. 

• Zřizují zaměstnavatelé vlastní zařízení kolektivní péče o děti (tzv. firemní školky).
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• Jakým způsobem zaměstnavatel přistupuje ke svým zaměstnancům během a po návratu 
z mateřské/rodičovské dovolené či jiné delší pracovní nepřítomnosti, do jaké míry klade 
důraz na informovanost a vzdělávání těchto zaměstnanců.

• Trendy v čerpání rodičovské a otcovské dovolené.
• Identifikace míry reflektování strategických dokumentů a doporučení z národní úrovně 

a z úrovně EU, příklady dobré praxe. 

Tabulka 2:  Vybrané úřady veřejné správy v České republice a ve Francii

Česká republika – úřad veřejné správy Francie – úřad veřejné správy

Krajský úřad Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) Préfecture Ille-et-Villaine

Masarykova univerzita (MUNI) Université Rennes 1

Dopravní podnik města Brna (DPMB) Chantier naval

Jihomoravské inovační centrum (JIC) Centre de gestion 35 (CDG 35)

Jihomoravské regionální centrum pro podporu integrace 
cizinců

Maison internationale de Rennes (MIR)

Magistrát města Brna (MMB) Urssaf Bretagne

Zdroj: Křížová, 2018

4  Výsledky šetření a diskuse  
Na základě kvalitativního šetření můžeme porovnat obě země podle implementování legislativ-
ních nástrojů a neformálních benefitů vybranými organizacemi veřejné správy:

Pracovní doba a flexibilní pracovní úvazky
Organizace pracovní doby a flexibilních forem zaměstnávání ukázala na dvě základní odlišnosti 
mezi českým a francouzských přístupem ke slaďování. Obě země umožňují práci na zkrácený 
úvazek, nicméně čeští zaměstnanci využívají poloviční úvazky, zatímco francouzští úvazky ve 
výši 0,8 nebo 0,9. Francouzské matky, které se vrací po mateřské dovolené do práce (české 
matky zůstávají doma s dětmi průměrně tři roky), nastupují téměř na celý úvazek. Francouzské 
úřady svým zaměstnancům poskytují možnost práce z domu, a to až na tři dny v týdnu. I české 
úřady práci z domu poskytují, ale nejedná se o nástroj, který by byl tolik rozšířen jako ve Fran-
cii. Úřady v obou zemích umožňují pružnou pracovní dobu, která je zaměstnanci hodnocena 
jako jeden z největších benefitů. 

Institut neplaceného volna
Tento institut je umožněn zákonem v obou zkoumaných zemích. Zaměstnanci je tento insti-
tut využíván, ale nejedná se o velké množství případů. Úřady upozorňovaly na skutečnost, že 
pokud je absence zaměstnance delší jak půl roku, způsobuje značné organizační problémy a je 
z pochopitelných důvodů nevýhodná i pro samotného zaměstnance. České úřady jsou velmi 
aktivní při pořádání neformálních aktivit a poskytují i finanční benefity na vybrané akce nebo 
při narození dítěte. 

Zařízení kolektivní péče o děti (dětská skupina, firemní školka)
Respondenti zastupující české úřady veřejné správy realizují některou z forem kolektivní péče 
o  děti (dětská skupina, dětský koutek, firemní školka). Mohli bychom říci, že české úřady 
suplují funkci trhu se službami péče o děti. Francouzské úřady jsou v tomto směru ve zcela 
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odlišné pozici. Nepociťují potřebu jakkoliv pomáhat svým zaměstnancům, protože rodiče 
mohou snadno najít místo v mateřské škole nebo využít finančně dostupných služeb mateř-
ské asistentky (chůvy). Tyto služby jsou dotované státem, který také dohlíží na kvalitu posky-
tovaných služeb. 

Vzdělávání zaměstnanců (během/po rodičovské / mateřské dovolené)
Francouzské ženy se vrací do práce velmi brzy po porodu, tudíž jejich kariéra není tak silně 
ovlivněna mateřstvím jako u  českých žen. České ženy, z  nichž většina čerpá tříletou rodi-
čovskou dovolenou, mohou více pociťovat po návratu do práce zastarávání svých znalostí. 
Z výzkumu vyplynulo, že většina úřadů také reflektuje zájem žen vrátit se na svoje původní 
místo před odchodem na mateřskou dovolenou a po návratu chystají těmto zaměstnancům 
speciální školení. Francouzské úřady žádný specifický nástroj pro matky při návratu z práce 
neposkytují. 

Implementace strategických dokumentů 
Z většiny rozhovorů vyplynulo, že publikované strategické dokumenty a doporučení pro oblast 
politiky slaďování nejsou pro ně určující a že ani aktivně nehledají inspiraci u  jiných úřadů. 
Pouze dva české úřady (Masarykova univerzita a Jihomoravské inovační centrum) se aktivně 
inspirují prostřednictvím seminářů nebo diskusí se zahraničními kolegy. 

Problematika neformálních pečujících
Problematika neformálních pečujících je v porovnání s problematikou rodičů s malými dět-
mi marginalizována, a to jak ve strategických dokumentech vládních, tak krajských, v legis-
lativě i praxi. Od června 2018 funguje nová dávka nemocenského pojištění tzv. dlouhodobé 
ošetřovné. Dlouhodobé ošetřovné lze čerpat na dobu až 90 dnů a je možno pečovat o člena 
rodiny, u něhož došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si vyžádala hospitaliza-
ci alespoň po dobu sedmi kalendářních dnů v nemocnici a pokud nemocnice potvrdila, že 
jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí vyžaduje celodenní poskytování 
dlouhodobé péče minimálně dalších třicet kalendářních dnů. Žádná z dotazovaných insti-
tucí nerealizuje specifický nástroj pro tuto cílovou skupinu. Pečujícím jsou k dispozici stejné 
nástroje jako rodičům s dětmi: zkrácené úvazky, pružná pracovní doba, práce z domu a ne-
placené volno. 

Přístup institucí veřejné správy v České republice a ve Francii (které se účastnily výzkumu), 
se odvíjí od celkových podmínek fungování rodinné politiky v daném státě. Del Boca  a Loca-
telli (2007) argumentují, že lze vypozorovat některé nástroje politiky slaďování, které je možné 
univerzálně používat. Mezi takové nástroje řadí finančně dostupná zařízení péče o děti, flexibil-
ní otevírací dobu zařízení nebo podporu zkrácených úvazků. 

Závěr 
Cílem příspěvku bylo představit nejen legislativní nástroje, které pomáhají rodičům sladit ro-
dinný a pracovní život, ale také neformální benefity, které poskytují zaměstnavatelé ve veřejném 
sektoru nad rámec legislativy. Šetření bylo provedeno v institucích veřejné správy v České re-
publice a ve Francii.

Nástroje politiky slaďování realizované českými a  francouzskými úřady specificky reagují 
na nastavení nástrojů rodinné politiky v daném státě. Francouzské úřady poskytují svým za-
městnancům pouze takové benefity, které vyplývají z legislativy. Nejčastěji se jedná o pružnou 
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pracovní dobu, práci z domu a zkrácené pracovní úvazky. Oproti tomu české úřady se snaží více 
reagovat na nedostatky v legislativě a nabízet nadstandardní benefity  jako sick days, firemní 
školky a vzdělávání žen po návratu z rodičovské dovolené.

Dodatek 
Příspěvek byl zpracován v  rámci projektu specifického výzkumu „New Public Governance, 
Co-Production and Hybridity Phenomenon“,   MUNI/A/1018/2017. 
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Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o ro-
dičovské  dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP A EKOS  a zru-
šuje  se směrnice 96/34/ES.
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