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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona:  

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

odbor sociálního pojištění 

Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti 

prvním dnem sedmého kalendářního měsíce 

následujícího po  jeho vyhlášení.  

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem navrženého opatření je  

 zřetelné a jednoznačné ocenění zásluh pracujících rodičů vícečetných rodin na výchově 

budoucí generace plátců daní a pojistného,  

 ulehčení finanční zátěže rodin s více dětmi v období výchovy nezaopatřených dětí, 

 narovnání finančních transferů mezi vícedětnou rodinou a společností, 

 napomoci ke změně ochoty obyvatel k zakládání vícečetných rodin.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Dopad na státní rozpočet odpovídá tomu, že sníženou sazbu bude platit v zásadě vždy jedna 

osoba z domácnosti aktuálně vychovávající 2 a více dětí, tj. zhruba 13 % (zhruba 730 tis. osob) 

aktivní populace (zbytek bude platit stejnou sazbou jako v současné době). Navrhované řešení 

povede oproti současnému stavu ke snížení příjmů z pojistného na důchodové pojištění v rozsahu 

cca 3,8 mld. Kč ročně. 

Zároveň lze předpokládat jednorázové implementační náklady na úpravu stávajícího 

aplikačního vybavení na straně ČSSZ ve výši 42 až 45 mil. Kč. Jde zejména o úpravy aplikačního 

vybavení v oblasti výběru pojistného, agendy OSVČ, kontrolní činnosti, včetně oblasti externí 

komunikace, změny e-Portálu, zpracování e-Podání atd. 

Dále bude třeba z důvodu nárůstu činností v oblasti vnější kontrolní činnosti 

u zaměstnavatelů, neboť budou kontrolovány nové doklady, kterými pojištěnec zaměstnavateli 

bude prokazovat nárok na uplatnění nižší sazby pojistného, a nárůstu pracnosti kontroly 

správnosti stanovení výše pojistného (obdobně tomu bude v oblasti OSVČ), zvýšit počet 

systemizovaných míst na jednotlivých OSSZ v úhrnu o 108 osob, a to v 9. platové třídě. Toto 

zvýšení přinese dodatečné jednorázové náklady na straně ČSSZ na vybavení kanceláří pro výše 
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uvedených 108 zaměstnanců 5,3 mil. Kč. Celkové roční mzdové výdaje včetně příslušenství 

budou činit 45,7 mil. Kč a roční věcné výdaje 14,9 mil. Kč. 

V prvním roce budou tedy administrativní náklady na straně ČSSZ činit 107,9 – 

110,9 mil. Kč. 

Další náklady státního rozpočtu budou spojeny se zvýšením administrativní zátěže (viz část 

3.2), neboť zvýšené administrativní nároky se promítnout i u „státu“ jako zaměstnavatele 

(vyčísleno v úhrnu u veřejných rozpočtů). 

Dopad na ostatní veřejné rozpočty je prostřednictvím zvýšené administrativní zátěže 

u veřejného sektoru jako zaměstnavatele. Tyto zvýšené administrativní náklady se odhadují 

na částku cca 36 mil. Kč ročně. Zvýšené administrativní náklady zaměstnavatelů na mzdové 

účetní se projeví zvýšeným inkasem příjmů z pojistného na zdravotní pojištění zhruba 

o 22 mil. Kč ročně. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Dojde ke zvýšení administrativního zatížení zaměstnavatelů v částce cca 225 mil. Kč ročně 

způsobenému nutností  aplikovat příslušnou právní úpravu, uschováváním potřebných dokladů 

a oznamováním stanovených údajů orgánům sociálního zabezpečení. V roce zavedení 

navrhované úpravy se u některých zaměstnavatelů zvýší výdaje na technické zajištění této změny. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Na územní samosprávné celky má návrh zákona dopady, pokud budou v roli zaměstnavatele, 

a to stejné jako na podnikatelské subjekty.  

3.5 Sociální dopady: Ano 

Zavedení možnosti platit v rámci diferencovaných sazeb pojistného pojistné sníženou sazbou 

bude mít pozitivní sociální dopady nejen přímo na rodiny vychovávající nezaopatřené děti, 

ale i na celkové propopulační klima ve společnosti. Rodinám se dvěma a více děti se v úhrnu 

zvýší příjmy o 3,8 mld. Kč ročně, z toho necelých 2,5 mld. Kč připadne na rodiny se dvěma 

dětmi, 1,1 mld. Kč na rodiny se třemi dětmi a necelých 0,3 mld. Kč na rodiny se čtyřmi a více 

dětmi.  Významnými faktory budou především následující skutečnosti: 

 odstupňování výše sazby pojistného podle počtu nezaopatřených dětí, o které pojištěnec 

pečuje, 

 dlouhodobost poskytovaných zvýhodnění.  

Osoby, které nepečují alespoň o dvě nezaopatřené děti, nejsou návrhem přímo dotčeny, neboť 

výše sazby pro stanovení pojistného se u nich nemění.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

3.10 Korupční rizika: Ne 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1.  Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název 

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 

Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. (Tzv. „Diferenciace sazeb pojistného v souvislosti s péčí o děti“) 

 

1.2. Definice problému 

      Systém důchodového pojištění je v dlouhodobém deficitu, který se postupně stále zvyšuje. 

Hlavní příčiny nedostatku finančních prostředků v důchodovém systému jsou v zásadě dvě: 

 stárnutí populace, které je způsobené prodlužováním délky života (logicky se proto 

zvyšuje důchodový věk), 

 nízká porodnost.  

Proto je třeba pomoci rodinám, aby se porodnost zvýšila, a ocenit výchovu dětí.  

      Stávající systém důchodového pojištění je založen na platbách budoucích generací. 

Do těchto generací však investují generace současné, ale budoucí výnosy v podobě odvodů 

pojistného systém prostřednictvím důchodových dávek zásadním způsobem přerozdělí. 

Pojistné vybrané v současnosti je zdrojem státního rozpočtu a státní rozpočet je zdrojem 

pro výplatu důchodů - v kontextu průběžného systému rozdíl mezi tím nelze zjednodušeně 

chápat jako deficit důchodového systému, protože stát se zavázal svým rozpočtem garantovat 

takto nastavenou pojistnou smlouvu. Průběžný systém je založen na tom, že lidé mají děti a ty 

jsou budoucími plátci systému, a proto je pro systém důležité uchovat vzájemnou solidaritu.  

      Počet narozených a vychovávaných dětí jako budoucích potenciálních plátců daní 

a pojistného je tedy z hlediska budoucího vývoje důchodového pojištění klíčový. Dlouhodobý 

trend vývoje porodnosti je přitom neuspokojivý. Ze srovnání počtu živě narozených dětí 

za posledních 35 let, tj. od roku 1980, je zřejmé, že od roku 1980 do roku 2001 počet 

narozených dětí neustále klesal (se statisticky nevýznamnou výjimkou v roce 1997), a to 

z počtu 153 801 dětí (rok 1980) na 90 715 dětí (rok 2001), v letech 2001 až 2008 mírně 

stoupal až na 119 570 dětí v roce 2008), poté však opět klesal až na 106 751 živě narozených 

dětí v roce 2013. V roce 2014 došlo opět ke zvýšení počtu narozených dětí na 109 860 

(tj. o 3 109 dětí) a v roce 2015 na 110 764 (tj. o dalších 904 dětí), nelze však určit, zda se 

jedná o krátkodobý výkyv nebo počátek dlouhodobějšího trendu. Je tudíž třeba vyslat 

společenský signál o tom, že rodina a děti jsou také významným společenským fenoménem.  

      Narození dítěte a péče o ně představuje z hlediska rodiny značné náklady; přitom nejde 

jen o jejich konkrétní nominální (více či méně přesné) vyjádření. Rodiny citlivě vnímají, 

že prostředky vynaložené na výchovu dětí lze v případě alternativního rozhodnutí nemít dětí 

použít jiným způsobem, například na zahraniční dovolenou nebo na pořízení vlastního 

bydlení nebo si je uspořit na svůj vlastní důchod. Na druhou stranu, pokud jde 

o mimoekonomický užitek z dětí (hodnota prakticky nevyčíslitelná), ten lze jen pragmaticky 

porovnávat s (také obtížně vyčíslitelnou) alternativní volbou odlišného životního stylu 

založeného na bezdětnosti, pro kterou se dobrovolně rozhoduje čím dál tím větší část 

populace v ČR i v mnoha dalších vyspělých zemích.  
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      Náklady, které má rodina v souvislosti s péčí o děti, jsou částečně kompenzovány 

již v současné době (např. formou přídavků na děti). Tato kompenzace je ale v malé výši 

v porovnání s náklady, které rodiče vynakládají v souvislosti s péčí o dítě. Přídavky na děti 

jsou v současné době pojaty a chápány jako sociální dávka, nikoli jako kompenzace rodině 

za výchovu dítěte. V období po roce 1989 navíc došlo ke snížení podpory rodiny (do roku 

1992 byla tato kompenzace nákladů spojených s péčí o děti výrazně vyšší), snížila se hranice 

příjmu pro přídavky na děti, byly zavedeny pevné hranice tohoto přídavku a úplně zmizel 

sociální příplatek, jehož průměrná měsíční výše v roce 2006 činila 1 240 Kč a v roce 2011 

činila 2 537 Kč. Odpadly motivační faktory jako například zohlednění zdravotního postižení, 

náklady na dojíždění za studiem, apod. 

      Rodiče s dětmi značnou část výdělků vynakládají přímo v souvislosti s výchovou dětí 

a v ekonomické oblasti nedostávají prakticky žádnou kompenzaci. Je proto třeba nějakým 

způsobem vyjádřit, že péče o děti v rodinách je společensky významná aktivita, která má 

rovněž svoji cenu.  

      Fungování průběžně financovaného systému důchodového pojištění je ve značné míře 

založeno na dětech. Bez dětí systém nebude fungovat, jsou jeho nedílnou součástí; dost těžko 

je tedy možné řešit problém systému důchodového pojištění bez zohlednění dětí a péče o ně.  

      Samotná možnost motivovat ekonomicky rodiny ke zvýšení počtu vychovávaných dětí 

může být pojata různými způsoby.  

      Velký smysl má i verbální ocenění. Lidé se rozhodují nemít vlastní děti, protože řádně 

fungující rodina není v současné době považována za symbol společenské prestiže.  

      Problém našeho důchodového systému nemůže vyřešit imigrace, neboť s sebou přináší 

také nezanedbatelné integrační náklady, které podle publikovaných poznatků mohou být 

mnohem vyšší, než se předpokládalo například před 10 lety. Ačkoliv tedy v rozvojových 

zemích počet lidí roste, pro náš důchodový systém je podstatné to, že ve vyspělém světě 

a rovněž u nás počet narozených dětí klesá.  

      Zvýšená porodnost může, po krátkodobém zhoršení (cca 5 – 10 let) díky vyšší neaktivitě 

z důvodu péče o děti, vést ve střednědobém (25 – 40 let) horizontu ke zlepšení bilance 

důchodového systému, ale pouze v případě, že se podaří vytvořit dostatečný počet nových 

pracovních míst pro tyto děti jako budoucí plátce pojistného. Je proto vhodné motivovat 

mladé lidi, aby měli děti, resp. aby měli více dětí. 

      Udržet prostou reprodukci populace je přitom základní funkcí každého systému. 

V 90. letech došlo k podstatnému odklonu, jehož výsledkem bylo o 300 000 méně narozených 

dětí než v 80. letech. I v současné době České republice hrozí zúžená reprodukce 

demografického vývoje a je vhodné hledat řešení, která k posílení porodnosti pomohou.  

      Rodiny s jedním dítětem přitom sociální funkci udržení prosté reprodukce populace plnit 

nemohou. I když mají v souvislosti s narozením a péčí o jedno dítě rovněž výdaje uvedené 

výše, není důvod je navrhovaným opatřením podporovat – společenská podpora prováděná 

daňovým zvýhodněním na dani z příjmů se v tomto směru jeví jako dostatečná. Pro účely 

důchodového pojištění je však nutno z hlediska udržení prosté reprodukce populace 

preferovat pouze rodiny se dvěma a více současně vychovávanými dětmi.  

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

      V současné době se vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení u všech 

zaměstnanců stanoví jednotně a rovněž sazba pojistného je pro všechny zaměstnance jednotná 
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a činí 6,5 % (do konce roku 2015 u zaměstnanců účastných důchodového spoření činila 3,5 

%). Vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných se stanoví rovněž jednotně; 

odlišnost je dána pouze u minimálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně 

činných vykonávajících samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní a jako vedlejší. I u nich 

je procentní sazba pojistného jednotná a činí 29,2 % (do konce roku 2015 činila 26,2 % u 

osob samostatně výdělečně činných účastných důchodového spoření). Současná právní úprava 

proto neumožňuje – s výjimkou rozdílného minimálního vyměřovacího základu pro osoby 

samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost – 

diferenciaci pojistného na důchodové pojištění podle žádných kritérií.  

      Pojistné na sociální zabezpečení je upraveno v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, (věcná stránka systému) a v zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, (organizační a procesní stránka 

systému). Vlastní úprava sazeb pojistného je obsažena v § 7 zákona o pojistném na sociální 

zabezpečení. 

      Povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení a způsob stanovení výše tohoto 

pojistného jsou – v souladu s Listinou základních práv a svobod – stanoveny přímo zákonem. 

Pokud by měla být v oblasti pojistného na sociální zabezpečení preferována skutečnost, 

že pojištěnec současně vychovává dvě či více nezaopatřených dětí, pak je nutno toto opatření 

provést pouze formou změny právní úpravy; použití alternativních řešení (např. osvětových 

kampaní či ekonomických tržních nástrojů) nepřipadá vzhledem k charakteru řešeného 

problému v úvahu. 

      Současný stav, kdy je výše pojistného na sociální zabezpečení stanovena pro jednotlivé 

skupiny pojištěnců (zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné vykonávající 

samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní či jako vedlejší) jednotnými pravidly, není 

v žádném směru v rozporu se zákazem diskriminace a neporušuje zásadu rovnosti žen a mužů. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

      Řešený problém se týká především následujících skupin subjektů: 

 ekonomicky aktivních občanů pečujících o děti, 

 zaměstnavatelů; 

 státního rozpočtu, státních orgánů. 

      Uvedené subjekty budou předkládaným opatřením v obecné rovině dotčeny následovně 

(podrobnější dopady na jednotlivé subjekty jsou uvedeny níže v části 3. „Vyhodnocení 

nákladů a přínosů“): 

 

Ekonomicky aktivní občané 

      Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, kteří jsou účastni důchodového 

pojištění (tj. pojištěnci), budou dotčeni takto: 

 u pojištěnců nevychovávajících žádné dítě a u pojištěnců vychovávajících jedno dítě 

bude ekonomický dopad neutrální (výše pojistného zůstane beze změny), 
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 u pojištěnců vychovávajících dvě či více dětí bude ekonomický dopad pozitivní 

v závislosti na počtu dětí (pojistné se sníží, při péči o 4 a více dětí až na nulovou 

úroveň). 

      U pojištěnců, kteří uplatní možnost placení pojistného sníženou sazbou, dojde k určité 

administrativní zátěži spojené s dokládáním rozhodných skutečností.  

 

Zaměstnavatelé 

      Přímý ekonomický dopad na zaměstnavatele bude nulový (pojistné diferencovanou 

sazbou bude platit pouze zaměstnanec, nikoli zaměstnavatel); vzhledem k tomu, 

že zaměstnavatel je povinen vypočítat a odvést i pojistné, které platí zaměstnanec, však dojde 

ke zvýšení administrativní náročnosti odvodu pojistného.  

 

Státní rozpočet 

      Z hlediska státního rozpočtu by mělo být navrhované opatření v preferované variantě 

deficitní (viz příslušné údaje dále).  

 

Státní orgány 

      Dotčeny budou státní orgány provádějící oblast pojistného na sociální zabezpečení, 

především orgány zajišťující kontrolní funkce při výběru pojistného. Jedná se především 

o Českou správu sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení, zajišťující 

výběr pojistného za celou civilní sféru, a o příslušné služební orgány, zajišťující výběr 

pojistného za jednotlivé okruhy příslušníků ozbrojených sil a sborů.  

 

1.5.     Popis cílového stavu 

      Jak již bylo uvedeno výše, je cílem navrhovaného opatření částečné narovnání transferů 

mezi vícedětnou rodinou a společností z hlediska postavení stejně příjmových domácností 

a současně podpora rodin vychovávajících současně více dětí. Navrhuje se proto přijmout 

opatření spočívající v diferenciaci sazeb pojistného na sociální zabezpečení.  

      Základním cílem navrhované úpravy je zlepšit příjmovou situaci v rodinách 

s nezaopatřenými dětmi. Vzhledem k tomu, že rodiny s jedním dítětem nemohou plnit sociální 

funkci udržení prosté reprodukce populace, navrhuje se preferovat pouze rodiny se dvěma 

a více současně vychovávanými dětmi. Zvýšením příjmů rodin s více (minimálně dvěma) 

společně vychovávanými dětmi dojde k ulehčení jejich finanční zátěže v období výchovy 

nezaopatřených dětí, kdy tyto rodiny dodatečné prostředky nejvíce potřebují a kdy zároveň 

s rostoucím počtem dětí v rodině dochází k výraznému růstu výdajů na děti a současně 

ke značnému poklesu příjmů na člena domácnosti.  

Opatření se navrhuje jako trvalé, neboť jeho dalším cílem je napomoci ke změně 

ochoty obyvatel k zakládání vícečetných rodin.  

 Dalším (byť vedlejším) cílem je přispět k vytváření celkového propopulačního klimatu 

ve společnosti. I když žádné jednotlivé opatření samo o sobě příznivé propolulační klima 

nevytvoří, je to právě komplexnost a vzájemná provázanost již existujících a případných 

dalších úprav (např. vymáhání dlužného výživného), které takovéto klima vytváří a mohou 

žádoucím způsobem ovlivnit chování obyvatel v dlouhodobém horizontu. Navrhované 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNALCCBL6N)



7 
 

opatření je v tomto kontextu vyjádřením ocenění zásluh pracujících rodičů vícečetných rodin 

na výchově budoucí generace plátců daní a pojistného.  

Opatření zároveň přispěje ke zvýšení celkové srozumitelnosti způsobu financování 

průběžného systému, založeného na principu, že prostřednictvím odvodů platí generace dětí 

důchody generaci svých rodičů. 

 

Navržená úprava je založena na následujících zásadách: 

 

I. Obecné zásady 

 Základní sazba pojistného na důchodové pojištění u zaměstnance se nezmění, nadále 

bude činit 6,5 %.  

 Vyměřovací základ pro výpočet důchodu zůstane v plné výši, výsledná výše důchodu 

se proto nezmění bez ohledu na to, jakou sazbou pojištěnec pojistné na důchodové 

pojištění platí.  

 Z důvodu péče o nezaopatřené děti může diferencovanou sazbu pojistného uplatnit 

vždy jen jedna osoba.  

 Obdobně jako u daně z příjmů fyzických osob se dítětem rozumí nezaopatřená osoba, 

žijící v domácnosti rodiče (či jiné stanovené pečující osoby), do věku maximálně 

26 let.  

 

II. Zásady pro použití snížené sazby pojistného 

      Sníženou sazbou platí pojistné pojištěnec (zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně 

činná), který pečuje alespoň o dvě nezaopatřené děti.  

 Diferencované sazby odvodů důchodového pojištění se navrhují ve výši  

o 6,5 %, jde-li o zaměstnance nepečujícího o žádné dítě či pečujícího o 1 dítě 

(výše pojistného se ve srovnání s dneškem nezmění), 

o 5 %, jde-li o zaměstnance pečujícího o 2 děti, 

o 2,5 %, jde-li o zaměstnance pečujícího o 3 děti, 

o 0 %, jde-li o zaměstnance pečujícího o 4 a více dětí. 

Obdobná úprava procentní sazby (o daný počet procentních bodů ve vztahu 

k současnému stavu) bude zavedena i u osob samostatně výdělečně činných. 

 Podmínkou pro placení pojistného sníženou sazbou je, že pojištěnec a nezaopatřené 

děti žijí ve společné domácnosti a vychovávají odpovídající počet nezaopatřených 

dětí. V případě rodičů majících dítě svěřené soudem do střídavé či společné péče si 

sníženou sazbu může uplatnit pouze jeden z těchto rodičů (záleží na jejich dohodě). 

Za rodiče se pro účely uplatnění diferencované sazby pojistného budou považovat 

nejen například osvojitel dítěte, ale i manžel (manželka) rodiče dítěte a registrovaný 

partner (partnerka) rodiče dítěte žijící s dítětem ve společné domácnosti.  

 Sníženou sazbu pojistných odvodů za děti vyživované ve společné domácnosti bude 

moci současně uplatnit pouze jedna osoba. Postavení manžela matky dítěte 

či manželky otce dítěte (popř. registrovaného partnera či partnerky otce nebo matky 
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dítěte) naroveň pokrevnímu rodiči pro možnost placení pojistného sníženou sazbou 

umožní plynule reagovat na vývoj situace v konkrétní rodině (např. při uzavření 

druhého manželství matkou dětí vznikne nárok na placení pojistného sníženou sazbou 

i otčímovi, který s těmito „vyženěnými“ dětmi žije v domácnosti). 

 

      Zásadní součástí cílového stavu je klíčová podmínka, že nebude oslaben I. pilíř, tj. státní 

systém důchodového pojištění. Při přijetí navrhovaného opatření proto bude muset být 

s ohledem na současné daňové zatížení práce (vzhledem k jeho stávající výši se nenavrhuje 

další zvýšení pojistného na důchodové pojištění) očekávaný výpadek příjmů pojistného 

nahrazen z jiného zdroje.  

      Pro rodiny s více nezaopatřenými dětmi má uvažované opatření velký význam, protože 

právě zatížení pojistnými odvody je pro ně vysoké, charakter tohoto opatření bude zároveň 

vzhledem k procentickému dopadu zásluhový a motivuje k ekonomické aktivitě.  

 

1.6.      Mezinárodní srovnání  

      V současné době neexistuje žádný právní předpis Evropské unie, který by se týkal přímo 

sazby pojistného na sociální zabezpečení, vyjma povinnosti dodržovat zásadu rovného 

zacházení pro muže a ženy i při výpočtu výše příspěvků na sociální zabezpečení.  

      Z mezinárodního srovnání vyplývá, že, s výjimkou dvouleté zkušenosti na Slovensku, 

není obdobný systém v žádné zemi zaveden.  

      Na Slovensku byl tento typ podpory v praxi uplatněn v letech 2004 až 2005, a to cestou 

poslaneckého pozměňovacího návrhu. V době výchovy dítěte bylo možno snížit pojistné 

odváděné zaměstnanci na důchodové pojištění o 0,5 % za každé dítě; toto snížení sazby mohl 

uplatnit jen jeden poplatník pojistného v rodině. Po dvou letech účinnosti došlo ke zrušení 

opatření z toho důvodu, že bylo příliš finančně nákladné i administrativně náročné.  

 

1.7. Zhodnocení rizik 

      Největším rizikem se jeví prohloubení deficitu státního rozpočtu, které může být dáno 

těmito příčinami: 

 nečinností, tj. neprovedením žádných opatření, a následným v čase se neustále 

prohlubujícím deficitem důchodového systému, 

 chybným nastavením procentních sazeb navrhovaného systému (toto riziko je však 

poměrně snadno odstranitelné). 

      Navrhované opatření neovlivní výši daně z příjmů fyzických osob ani pojistného 

na zdravotní pojištění.  

      Rizikem pro zaměstnavatele bude skutečnost, že okruh osob a podmínky pro poskytování 

diferencované sazby pojistného a pro poskytování daňového zvýhodnění se mírně liší, i když 

v obou případech je cílem zlepšit příjmovou situaci v rodinách s nezaopatřenými dětmi. 

Odlišné nastavení od daňového zvýhodnění může vést na straně zaměstnavatele 

k nesprávnému stanovení sazby pojistného u zaměstnance, čímž bude jednak zaměstnavatel 

vystaven sankci, ale také nemusí dojít včas k zamýšlenému posílení příjmové situace 

dotčených rodin. Zároveň se částečně zvýší administrativní zatížení zaměstnavatele, neboť 

bude povinen oznamovat orgánům sociálního zabezpečení stanovené údaje (doklady potřebné 

pro prokázání možnosti platit pojistné sníženou sazbou budou obdobné, jako u daňového 
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zvýhodnění na dani z příjmů). Dojde i k mírnému zvýšení zátěže zaměstnavatele jako 

kontrolovaného subjektu v rámci kontrolní činnosti v důsledku rozšíření předmětu této 

činnosti.  

      I když se očekává, že s účelem navrhované úpravy bude veřejnost souhlasit, lze očekávat 

i nespokojenost s navrženou úpravou bez ohledu na to, která varianta postupu bude zvolena, 

protože vždy může žít ve společné domácnosti, kromě rodiče dítěte, který bude uplatňovat 

možnost platit pojistné sníženou sazbou, i další osoba, která se podílí na výživě dítěte, 

ale nebude mít možnost uplatnit sníženou sazbu na pojistném (například v případě dvou 

zaměstnaných rodičů dítěte, kdy oba mají vysoké příjmy, apod.), což může vést ke stavu, 

že zamýšlené posílení příjmové situace dotčených rodin nebude efektivně využíváno. 

 

 

2.  Návrh variant řešení 

 

Varianta 1 (nulová varianta) – Nezavádět další propopulační opatření  

      Při volbě této varianty by nebyla zaváděna žádná další opatření mající za cíl ekonomicky 

podpořit rodiny s dětmi. Deficit důchodového systému by byl řešen jinými způsoby (či jejich 

kombinací), a to: 

 postupným, byť třeba mírným, zpřísňováním podmínek pro vznik nároku na starobní 

důchod (postupné zvyšování důchodového věku, zpřísňování podmínek pro dosažení 

nároku na starobní důchod, snižování náhradového poměru k výdělku), 

 jinými opatřeními v důchodovém pojištění (např. zpřísnění podmínek pro vznik 

nároku na pozůstalostní důchody či jejich úplné zrušení), 

 postupným, byť třeba mírným zvyšováním sazeb pojistného na sociální zabezpečení, 

 postupným převáděním části jiných příjmů státního rozpočtu ve prospěch 

důchodového pojištění a restrikcí v jiných výdajích,  

 zvýšením jiných příjmů státního rozpočtu, tj. prakticky zvýšením daní, ať už formou 

zvýšení daně z příjmů, jiných přímých daní (např. daní z nemovitostí) či nepřímých 

daní (např. DPH). 

 

Varianta 2 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální 

zabezpečení podle návrhu Odborné komise pro důchodovou reformu 

      Při volbě této varianty by byly posíleny propopulační prvky formou diferenciace sazeb 

pojistného na sociální zabezpečení.  

      Varianta je založena na těchto zásadách: 

 Zvýšení základní sazby v rámci pojistných odvodů o 1 procentní bod. Celková výše 

základní sazby odvodů na důchodové zabezpečení u zaměstnance se tak zvýší z 6,5 % 

na 7,5 %.  

 Vyměřovací základ pro výpočet důchodu zůstane v plné výši a výsledná výše důchodu 

se nezmění.  
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 Maximální počet osob, které mohou diferencovanou sazbu pojistného uplatnit 

na konkrétní dítě, je 2.  

 Obdobně jako u daně z příjmů fyzických osob se dítětem rozumí nezaopatřená osoba, 

žijící v domácnosti rodiče, do věku maximálně 26 let.  

Sníženou sazbou platí pojistné pojištěnec (zaměstnanec nebo osoba samostatně 

výdělečně činná), který pečuje o nezaopatřené dítě.  

 Snížené sazby odvodů důchodového pojištění se navrhují ve výši  

o 6,5 %, jde-li o zaměstnance pečujícího o 1 dítě (výše pojistného se ve srovnání 

s dneškem nezmění), 

o 5 %, jde-li o zaměstnance pečujícího o 2 děti, 

o 2,5 %, jde-li o zaměstnance pečujícího o 3 děti, 

o 0 %, jde-li o zaměstnance pečujícího o 4 a více dětí. 

Obdobná úprava procentní sazby (o daný počet procentních bodů ve vztahu 

k současnému stavu) bude zavedena i u osob samostatně výdělečně činných. 

 Podmínkou pro placení pojistného sníženou sazbou je, že pojištěnec a nezaopatřené 

dítě žijí ve společné domácnosti a vychovávají odpovídající počet nezaopatřených 

dětí. Sníženou sazbu pojistných odvodů za děti vyživované ve společné domácnosti 

si budou moci současně uplatnit dvě osoby (např. oba rodiče či osoby v obdobném 

právním postavení).  

      Zásadní součástí cílového stavu je klíčová podmínka, že nebude oslaben I. pilíř, tj. státní 

systém důchodového pojištění. Opatření tedy by tedy mělo být v zásadě rozpočtově neutrální.  

      Vzhledem k tomu, že tato varianta předpokládá zvýšení sazba pojistného u osob, které 

nevychovávají žádné nezaopatřené dítě (např. u mladých osob před uzavřením manželství 

či u manželství před narozením prvého dítěte, kdy si manželé vytváří finanční prostředky 

pro založení rodiny), nepovažuje MPSV tuto variantu za optimální.  

 

Varianta 3 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální 

zabezpečení s tím, že možnost platit pojistné sníženou sazbou budou mít pouze rodiče 

a jejich manželé a osoby, jimž bylo dítě svěřeno na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu, a jejich manželé 

      I při volbě této varianty by byly posíleny propopulační prvky formou diferenciace sazeb 

pojistného na sociální zabezpečení. Velký rozdíl je v tom, že domácnosti vychovávající děti, 

které nejsou normálními manželstvími, by byly podpořeny výrazně méně. 

      Věcný obsah této varianty je prakticky podobný, jako v případě Varianty 2, rozdíl je 

pouze v tom, že možnost platit pojistné sníženou sazbou budou mít pouze rodiče dítěte 

a osoby jim na roveň postavené a manžel (manželka) rodiče nebo osoby na roveň postavené 

rodiči dítěte. Možnost platit pojistné sníženou sazbou by neměli, pokud nejsou rodičem dítěte, 

druh (družka) rodiče nezaopatřeného dítěte, i když s ním žijí ve společné domácnosti. 

Vzhledem k velkému podílu neformálních soužití nepovažujeme tuto variantu za vhodnou. 
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Varianta 4 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální 

zabezpečení s tím, že možnost platit pojistné sníženou sazbou bude mít pouze jeden 

oprávněný rodič 

      I při volbě této varianty by byly posíleny propopulační prvky formou diferenciace sazeb 

pojistného na sociální zabezpečení. Byly by podobně podporovány všechny domácnosti 

s dětmi. 

      Důsledkem této varianty je, že se do určité míry anuluje rozdíl mezi úplnými a neúplnými 

rodinami, výhodou úplné rodiny by pak bylo pouze to, že možnost platit pojistné sníženou 

sazbou může uplatnit ten z partnerů, který má vyšší příjmy z výdělečné činnosti a u něhož je 

tedy zvýhodnění vyšší. 

      Sazba pojistného je stejná pro osoby, které nepečují o žádné nezaopatřené děti, a osoby 

pečující o jedno nezaopatřené dítě. Nezohledňuje se počet vychovaných dětí. Nárok 

na sníženou sazbu pojistného mohou uplatnit osoby pouze za dobu, v níž pečovaly alespoň 

o dvě nezaopatřené děti. 

 

Varianta 5 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální 

zabezpečení s tím že možnost platit pojistné sníženou sazbou nebude striktně vázána 

na období výchovy dětí 

      I při volbě této varianty by byly posíleny propopulační prvky formou diferenciace sazeb 

pojistného na sociální zabezpečení.  

      Věcný obsah této varianty je prakticky podobný, jako v případě Varianty 2, zásadní rozdíl 

je v tom, že možnost platit pojistné sníženou sazbou nebude vázána „pouze“ na období 

výchovy dítěte, jak je tomu v návrhu Odborné komise pro důchodovou reformu. V případě 

rozvolnění této časové vazby je možno postupovat dvěma cestami: 

 poskytnout možnost platit pojistné na sociální zabezpečení sníženou sazbou pouze 

biologickým rodičům dítěte. Tato možnost vychází z toho, že důchodovému systému 

chybí plátci do systému. Byl by zohledňován samotný fakt zrození dítěte (bonifikovat 

„pořizování“ nových plátců do systému), nikoliv výchova. Poněvadž kvalita výchovy 

se v budoucích platbách výrazně projevuje, není tato varianta vhodná, 

 poskytnout možnost platit pojistné na sociální zabezpečení sníženou sazbou všem 

osobám, které se v průběhu života dítěte podílely na jeho výchově. Tato možnost 

(„jednou výchova, navždy výhoda“) by znamenala nutnost prolomení zásady, 

že možnost platit pojistné sníženou sazbou mohou uplatnit pouze dvě osoby současně, 

navíc by zvýhodňovala i osoby, které dítě již nevychovávají a náklady na péči o ně 

tudíž nenesou („úhrada v minulosti vydaných, nikoli právě vydávaných, nákladů“). 

Její další nevýhodou je negativní sociální efekt – čím by byly vztahy osob pečujících 

o dítě nestabilnější, tím více oprávněných by takto vznikalo (tomuto efektu by se dalo 

do určité míry předejít zavedením jakési „čekací doby“ pro možnost platit pojistné 

na sociální zabezpečení sníženou sazbou; při stanovení přiměřené délky této doby se 

problém kvantitativně omezí vypuštěním krátkodobých vztahů). 

      Tato varianta by byla ekonomicky nákladná, současně však u ní lze předpokládat nejvyšší 

účinnost vzhledem k požadovaným cílům. 
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Navrhování variant 

      V době provádění konzultací k RIA se jako nejvýhodnější jevila Varianta 2 – 

Propopulační opatření realizovat podle návrhu Odborné komise pro důchodovou reformu.  

      Po vyhodnocení konzultací k RIA byla následně nahrazena Variantou 5 – Propopulační 

opatření provést v oblasti pojistného na sociální zabezpečení s tím že možnost platit pojistné 

sníženou sazbou nebude striktně vázána na období výchovy dětí.  Pro placení pojistného 

trvale sníženou sazbou 6,5 % (odpovídající současné sazbě pojistného) po skončení období 

výchovy nezaopatřeného dítěte byla jako podmínka navržena doba alespoň 120 měsíců péče 

o nezaopatřené dítě. Tato varianta byla v květnu 2016 projednána v meziresortním 

připomínkovém řízení; v rámci tohoto připomínkového řízení předmětem kritiky navržené 

úpravy byl především její dopad na státní rozpočet při poskytování snížené sazby dvěma 

pečujícím osobám a „trestání“ bezdětných osob zvýšením sazby pojistného, a proto 

s přihlédnutím k připomínkám z připomínkového řízení byl návrh zákona upraven podle 

Varianty 4. 

      Na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení je jako nejvhodnější navržen 

postup podle Varianty 4 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální 

zabezpečení s tím, že možnost platit pojistné sníženou sazbou bude mít pouze jeden 

oprávněný rodič a že u osob nepečujících o žádné nezaopatřené dítě nebo pečujících o jedno 

nezaopatření dítě bude zachována současná výše sazby pojistného na sociální zabezpečení.  

 

 

3.   Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

      Identifikace nákladů a přínosů podle jednotlivých skupin dotčených subjektů je uvedena 

níže v podkapitolách 3.2. „Náklady“ a 3.3. „Přínosy“. Podle údajů z Výběrového šetření 

o příjmových a životních podmínkách domácností (EU SILC) je aktuálně v České republice 

zhruba 4,3 mil. domácností, z toho 2/3 domácností je bez nezaopatřených dětí, v 16 % 

domácností je jedno nezaopatřené dítě, ve 14 % domácností jsou dvě nezaopatřené děti, 2,3 % 

domácností má tři nezaopatřené děti a 0,5 % domácností má potom čtyři a více 

nezaopatřených dětí. Objem vyměřovacích základů připadajících na domácnosti bez 

nezaopatřených dětí však představuje méně než 50 % celého objemu vyměřovacích základů. 

U domácností s jedním dítětem je to potom 24 %, se dvěma dětmi necelých 23 %, se třemi 

dětmi 4 % a se čtyřmi a více dětmi potom 0,6 %. V průměru připadá na jednu domácnost 

1,2 zaměstnané osoby, nicméně u domácností bez dětí je to méně než jedna osoba 

a u domácnosti se třemi dětmi jsou to v zásadě dvě osoby. S výjimkou domácností se čtyřmi 

a více dětmi je u všech ostatních domácností vyšší podíl zaměstnaných mužů. 

 

3.2. Náklady 

 

Osoby pečující o děti 

      Při volbě žádné z předložených variant by osobám pečujícím o děti z důvodů této péče 

žádné nové náklady přímo nevznikaly.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNALCCBL6N)



13 
 

      Při volbě Variant 2 až 5 by osobám pečujícím o děti v případě, že by hodlaly zaváděného 

zvýhodnění využít, nově vznikla povinnost prokázat potřebné skutečnosti a plnit další 

stanovené povinnosti (rozsah a způsob plnění této povinnosti bude dán výsledky rozpracování 

konkrétní varianty).  

      V případě volby Variant 2, 3 a 5 (zvýhodnění provedené formou diferencovaných sazeb 

pojistného na sociální zabezpečení) by podle navržených variant došlo ke zvýšení pojistného 

u osob nepečujících o děti o 1 procentní bod proti současnému stavu. Jednalo by se tedy 

o nové finanční náklady vzniklé právě v důsledku přijetí jedné z těchto variant.  

      Okruh těchto osob by byl v uvedených variantách různý: 

 ve Variantě 2 (Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální 

zabezpečení podle návrhu Odborné komise pro důchodovou reformu) by se týkal 

všech pojištěnců, kteří právě nepečují o děti, tj. i těch, kteří děti již vychovali a ty jsou 

již zaopatřené, 

 ve Variantě 3 (Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální 

zabezpečení s tím že možnost platit pojistné sníženou sazbou bude mít pouze rodič 

a jeho manžel) by se oproti Variantě 2 zvýšily náklady v rodinách, v níž o dítě rodiče 

s ním pečuje i jeho druh (družka), 

 ve Variantě 4 (Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální 

zabezpečení s tím že možnost platit pojistné sníženou sazbou bude mít pouze jeden 

oprávněný) by se týkal i některých pojištěnců, kteří o děti právě pečují, avšak jsou 

z hlediska možnosti platit pojistné sníženou sazbou „druzí“ (ať už by kritérium 

pro tento status bylo jakékoli – pořadí stanovené zákonem, dohoda potenciálního 

oprávněných, apod.); oproti Variantě 2 by se zvýšily náklady v rodinách, v níž o dítě 

pečují dva oprávnění, 

 ve Variantě 5 (Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální 

zabezpečení s tím že možnost platit pojistné sníženou sazbou nebude striktně vázána 

na období výchovy dětí, nejvýše do 26 let věku dítěte) by byl v případě zavedení 

možností placení pojistného sníženou sazbou počet osob znevýhodněných zvýšenou 

sazbou pojistného mnohem nižší než u Varianty 2. Pokud by měl být dopad této 

varianty do státního rozpočtu neutrální, musela by být pro osoby bez nároku na využití 

možnosti uplatnit sníženou sazbu pojistného stanovena sazba pojistného mnohem 

vyšší než navrhovaných 7,5 %.  

      Podle závěru učiněného v rámci vypořádávání připomínek uplatněných k návrhu zákona 

v rámci meziresortního připomínkového řízení nebude základní sazba pojistného na sociální 

zabezpečení zvyšována a zůstane ve výši 6,5 %.    

 

Zaměstnavatelé 

 

Varianta 1 – Nezavádět další propopulační opatření  

      Při volbě této varianty by zaměstnavatelům žádné nové náklady nevznikaly.  

 

Varianty 2 - 5 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální zabezpečení  
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      Vzhledem k tomu, že pojistné na sociální zabezpečení sráží z příjmu dosaženého 

zaměstnancem přímo zaměstnavatel, znamenalo by zavedení některé z těchto variant nutnost 

zaměstnavatele přímo aplikovat příslušnou právní úpravu. U zaměstnavatelů se očekávají 

„vstupní“ náklady na zavedení placení pojistného sníženou sazbou a „trvalé“ náklady spojené 

s povinnostmi v oblasti odvodu pojistného s přijímáním a uschováváním dokladů potřebných 

pro prokázání možnosti platit pojistné sníženou sazbou a s oznamováním stanovených údajů 

orgánům sociálního zabezpečení. Výše nákladů bude úměrná okruhu osob s nárokem 

na placení pojistného sníženou sazbou1. U jednotlivých variant to tedy představuje částky: 

      Varianta 2 a 3 – 865 mil. Kč ročně, 

      Varianta 4 – 225 mil. Kč ročně (při nezvýšení základní sazby), 

Varianta 5 – 1 385 mil. Kč ročně. 

      Náklady u jednotlivých zaměstnavatelů na realizaci tohoto opatření nelze stanovit, neboť 

zaměstnavatelé nejsou vybaveni jednotným systémem pro zpracování mezd a odvodů. 

U některých zaměstnavatelů náklady na změny v programovém vybavení ani nevzniknou, 

protože náklady na změny jsou zahrnuty v paušálních úhradách příslušné softwarové firmě.  

 

Státní rozpočet, státní orgány 

 

Varianta 1 – Nezavádět další propopulační opatření  

      Při volbě této varianty by státním orgánům žádné bezprostřední náklady nevznikaly, 

nedocházelo by ani k nárůstu jejich povinností. Státní rozpočet by se však musel vyrovnávat 

s postupně se zvyšujícími nároky na zdroje nezbytné pro výplatu dávek důchodového 

pojištění.  

 

Varianty 2 až 5 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální zabezpečení  

      U všech variant, kterými se navrhuje zavést diferencované sazby pojistného, dojde 

ke zvýšení úkolů orgánů sociálního zabezpečení v oblasti výběru pojistného. Bude nutno 

vybudovat příslušné evidenční a kontrolní mechanismy, současně se rozšíří okruh činností 

těchto orgánů v navazujících oblastech – komunikace se zaměstnavateli, poskytování 

informací, řízení ve sporných případech, správní trestání, apod.  

      V důsledku toho, že se navyšují sazby pro osoby nepečující o žádné dítě, sazby pro osoby 

pečující o jedno dítě by se proti současnosti neměnily a snižují se sazby pojistného pouze 

při péči o dvě a více dětí, je opatření ve Variantě 2 z pohledu příjmů z pojistného 

na důchodové pojištění předkládáno jako v zásadě rozpočtově neutrální2. Z pohledu orgánů 

sociálního zabezpečení by si tato varianta vyžádala personální posílení o 416 osob3 s ročními 

náklady na úrovni zhruba 250 mil. Kč. Vstupní náklady především na úpravy IT by se 

pohybovaly na okolo 45 mil. Kč. 

      Pro Variantu 3, která mírně snižuje počet oprávněných osob na sníženou sazbu pojistného, 

jsou náklady (včetně nákladů administrativních) v zásadě shodné jako ve Variantě 2. 

Odhadovaný kladný rozdíl proti Variantě 2 je v řádu desítek miliónů Kč.  

                                            
1 Odhady administrativních nákladů vychází z předpokladu časové náročnosti provádění cca 1 hodina ročně u každého 
pojištěnce se sníženou sazbou pojistného. 
2 Odborná komise pro důchodovou reformu doporučuje vyjádřit vyčíslení celkového odhadu dopadů do státního rozpočtu 

s odpovídající mírou přesnosti v rámci intervalu od kladných 0,2 mld. Kč až po záporné 4,0 mld. Kč. 
3 Vychází z odhadované časové náročnosti cca 1 hodina u každého OSVČ a cca 1 hodina u každé kontroly zaměstnavatele. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNALCCBL6N)



15 
 

      U Varianty 5, kdy by se výrazně rozšířil okruh osob, které by měly nárok na sníženou 

sazbu pojistného, by se úhrnný dopad do státního rozpočtu pohyboval na úrovni záporných 

cca 15 mld. Kč. Pro zachování neutrálního dopadu diferencované sazby pojistného na státní 

rozpočet by bylo třeba navýšit sazbu pojistného pro osoby se zvýšenou sazbou neúměrně 

vysoko o zhruba 9 – 10 p.b. na cca 16 % (ze současných 6,5 %). Tato varianta rovněž 

předpokládá, že bude veden registr oprávněných a dětí, na které byla uplatněna snížená sazba 

pojistného. Z pohledu orgánů sociálního zabezpečení by si tato varianta vyžádala personální 

posílení o 665 osob s ročními náklady na úrovni zhruba 400 mil. Kč. Vstupní náklady 

především na úpravy IT by se pohybovaly okolo 45 mil. Kč. 

      Výsledně zvolená Varianta 4 oproti Variantám 2, 3 a 5 výrazně zužuje počet osob se 

sníženou sazbou (pouze jeden z rodičů při péči o 2 a více nezaopatřených dětí), naproti tomu 

skutečnost, že se nebude zvyšovat základní sazba pojistného, znamená automatický vznik 

každoročního negativního dopadu do státního rozpočtu, který by představoval záporných 

cca 3,8 mld. Kč. Z pohledu orgánů sociálního zabezpečení by si tato varianta vyžádala 

personální posílení o 108 osob s ročními náklady na úrovni zhruba 65 mil. Kč. Vstupní 

náklady především na úpravy IT by se pohybovaly okolo 45 mil. Kč.  

 

3.3. Přínosy 

 

Osoby pečující o děti 

 

Varianta 1 – Nezavádět další propopulační opatření  

      Při volbě této varianty by osobám pečujícím o děti žádné nové přínosy nevznikaly. 

Docházelo by tedy k prodlužování současného stavu, který je obecně vnímán jako dlouhodobě 

nežádoucí. 

 

Varianta 2 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální zabezpečení  

      Vzhledem k tomu, že se pojistné na sociální zabezpečení sráží z příjmu dosaženého 

zaměstnancem (pojištěncem), znamenalo by zavedení této varianty pro pojištěnce pečující 

o dvě a více dětí v každém případě aktuální finanční přínos, a to tím větší, o čím větší počet 

dětí pojištěnec (pojištěnci) současně pečuje(í). K určité obdobě přínosu by došlo i u pojištěnce 

pečujícího pouze o jedno dítě, u něhož by zůstala sazba pojistného beze změny, a nebyl by 

tedy dotčen jejím zvýšením (Tabulka 1 a Tabulka 2). Tato varianta s ohledem na v zásadě 

rozpočtovou neutralitu nezvyšuje úhrnnou daňovou kvótu. Z pohledu situace jednotlivců 

na trhu práce povede ke stavu, kdy proti současnému stavu bude zhruba 50 % zaměstnanců 

platit vyšší sazbu, o něco více než ¼ sazbu nižší a zbylá necelá ¼ sazbu stejnou jako 

v současné době. 
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Tabulka 1 – Dopad varianty 2 do aktuálních příjmů domácnosti v závislosti na počtu vychovávaných dětí 
v Kč – obě vychovávající osoby pracují za daný příjem, v Kč 

 

      U osob s mediánovým příjmem se výhoda při péči o dvě a více dětí pohybuje od 338 Kč 

měsíčně v případě pouze jedné pracující osoby (např. v případě samoživitele) až po téměř 

3 tisíce měsíčně v situaci, kdy pracují obě vychovávající osoby. 

Tabulka 2 – Dopad varianty 2 do aktuálních příjmů domácnosti v závislosti na počtu vychovávaných dětí 
v Kč – pouze jedna vychovávající osoba pracuje za daný příjem, v Kč 

 

      Vzhledem k tomu, že diferenciace sazeb je odvislá od počtu aktuálně vychovávaných dětí, 

projdou v průběhu života osoby, které vychovaly daný počet dětí, stavy, kdy mají aktuálně 

v domácnosti od celkového počtu vychovaných dětí odlišný počet vychovávaných dětí a tím 

se na ně budou vztahovat různé sazby pojistného. Celoživotní dopad této varianty na příjmy 

jednotlivých domácností v závislosti na počtu vychovaných dětí je tedy souborem dopadů 

v jednotlivých letech závisejících na aktuálním počtu vychovávaných dětí4. Celoživotní dopad 

této varianty je pozitivní u domácností, které vychovaly 3 a více dětí. U ostatních je negativní 

s tím, že nejvíce záporný je logicky u domácností, které nevychovaly žádné dítě. 

      Z pohledu dopadů je důležitá dosahovaná výše příjmů v jednotlivých domácnostech. Efekt 

dosahovaných příjmů je přímo úměrný, tj. s růstem příjmu narůstá dopad do jednotlivých typů 

domácností. 

                                            
4 Celoživotní dopady jsou analyzovány na modelových situacích, kdy základními předpoklady jsou započetí ekonomické aktivity 

při dosažení 18 let věku a její nepřetržité (s výjimkou péče o děti do 4 let věku) trvání až do dosažení důchodového věku. 
Příjem je na úrovni mediánového příjmu. Dalším předpokladem je narození prvního dítěte ve 22 letech věku matky a dalších 
v intervalu 3 let a jejich setrvání v domácnosti rodičů (nezaopatřenost) do dosažení věku 18 let. Všechny tyto předpoklady 
jsou (s ohledem na fakt, že jde pouze o modelový propočet) podrobeny z pohledu dopadů parciálním citlivostním testům. 

Polovina mediánu Medián Dvojnásobek mediánu

0 -226 -451 -902

1 0 0 0

2 338 677 1 353

3 902 1 804 3 609

4 1 466 2 932 5 864

Počet vychovávaných 

dětí

Příjem

Polovina mediánu Medián Dvojnásobek mediánu

0 -113 -226 -451

1 0 0 0

2 169 338 677

3 451 902 1 804

4 733 1 466 2 932

Počet vychovávaých 

dětí

Příjem
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Tabulka 3 – Dopad varianty 2 celoživotních příjmů domácnosti v závislosti na počtu vychovaných dětí 
a dosahovaném příjmu, v Kč 

 

      Z pohledu celoživotních dopadů se v případě rozdílného počtu let mezi narozením dětí 

projevuje nelinearita nastavení sazeb pojistného, což znamená, že větší věkový rozdíl mezi 

narozenými dětmi se projevuje negativně, tj. oslabuje pozitivní dopad u domácností, které 

vychovaly 3 a více dětí a zhoršuje negativní dopad u domácností, které vychovaly dvě děti. 

Tabulka 4 – Dopad varianty 2 celoživotních příjmů domácnosti v závislosti na počtu vychovaných dětí 
a počtu let mezi narozením dětí, v Kč 

 

      Vzhledem k tomu, že pro stanovení odlišných sazeb pojistného je rozhodujícím kritériem, 

zda je dítě (děti) vychováváno (tj. je nezaopatřeno), je věk, ve kterém děti opustí domácnost 

rodičů (tj. přestanou být nezaopatřenými), faktorem s výrazným dopadem do celoživotních 

příjmů jednotlivých domácností. 

      Nárůst věku, ve kterém děti opouštějí domácnost svých rodičů, má pozitivní dopad 

do celoživotních příjmů jednotlivých domácností a v případě domácností, které vychovaly 

2 děti se, v případě setrvání těchto dětí v domácnostech rodičů do vyššího věku, může tento 

dopad změnit z negativního na pozitivní. Naproti tomu v situaci, kdy by děti opouštěly 

domácnost rodičů velmi brzy, může být i u domácností, které vychovaly 3 děti, konečný 

dopad jen velmi mírně pozitivní. 

Tabulka 5 – Dopad varianty 2 celoživotních příjmů domácnosti v závislosti na počtu vychovaných dětí 
a věku, kdy opustí domácnost, v Kč 

 

      Věk nástupu na trh práce je z pohledu celoživotního dopadu významný obecně 

v kombinaci s věkem, kdy se narodí děti. Finančně optimální se ukazuje nástup na trh práce 

ve věku, kdy se narodí druhé dítě (u domácností, které vychovaly 2 a více dětí), a to právě 

s ohledem na výše zmíněnou nelinearitu nastavení sazeb pojistného. Před narozením prvního 

Polovina mediánu Medián Dvojnásobek mediánu

0 -143 442 -286 885 -573 770

1 -94 726 -189 452 -378 905

2 -33 831 -67 662 -135 323

3 48 040 96 079 192 159

4 119 761 239 522 479 044

Počet vychovaných 

dětí

Příjem

1 3 6

0 -286 885 -286 885 -286 885

1 -189 452 -189 452 -189 452

2 -62 249 -67 662 -75 781

3 136 676 96 079 43 303

4 328 835 239 522 162 388

Počet vychovaných 

dětí

Počet let mezi narozením dětí

15 18 21 24

0 -286 885 -286 885 -286 885 -286 885

1 -205 691 -189 452 -173 214 -156 975

2 -108 258 -67 662 -27 065 13 532

3 14 886 96 079 177 273 258 467

4 117 731 239 522 361 313 483 103

Počet vychovaných dětí

Věk, ve kterém děti opustí domácnost
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dítěte jsou totiž domácnosti zatíženy vyšší sazbou bez ohledu na to, že později vychovají 

několik dětí. 

Tabulka 6 – Dopad varianty 2 celoživotních příjmů domácnosti v závislosti na věku nástupu na trh práce 
a počtu vychovaných dětí, v Kč 

 

      Vzhledem k tomu, že na konci ekonomické aktivity již v domácnostech povětšinou nejsou 

vychovávány žádné děti, jsou tyto zatíženy vyšší sazbou pojistného a prodlužování takové 

ekonomické aktivity má negativní dopad do celoživotních efektů této varianty. Naopak 

předčasné opuštění trhu práce v podobě např. předčasného starobního důchodu efekty 

zlepšuje. 

Tabulka 7 – Dopad varianty 2 celoživotních příjmů domácnosti v závislosti na opuštění trhu práce před či 
po dosažení důchodového věku a počtu vychovaných dětí, v Kč 

 

      V případě, že je vychovávající osobou samoživitel, je relativní dopad (na jednu dospělou 

vychovávající osobu v domácnosti) rozdílný, a to zejména s ohledem na fakt, že v době péče 

do 4 let věku (tj. bez ekonomické aktivity) nemůže samoživitel využít nižší sazby pojistného 

na rozdíl od dvojice, kdy tuto výhodu využije druhá nepečující osoba. Největší absolutní 

rozdíl (na dospělou osobu) je v domácnostech, které vychovaly 4 děti, a relativní potom 

v domácnostech, které vychovaly 3 děti. 

Tabulka 8 – Dopad varianty 2 celoživotních příjmů domácnosti v závislosti na tom, zda vychovává dvojice 
či samoživitel a počtu vychovaných dětí, v Kč 

 

      Věk při spuštění změny je důležitý s ohledem na fakt, že snížené sazby pojistného 

se vztahují pouze na situace aktuálně vychovávaných dětí. Osoby, které budou při zavedení 

změny ve vyšším věku, nemusí mít aktuálně v domácnosti žádné nezaopatřené dítě i přesto, 

že v minulosti nějaké děti vychovaly, a budou tedy zatíženy pouze zvýšenou sazbou 

bez možnosti participovat na nižších sazbách (či budou participovat na nižších sazbách 

po kratší dobu). U osob, kterým bude při zavedení změny více jak 40 let, se ukazuje negativní 

celoživotní dopad i v případě, že vychovaly 4 děti. 

18 21 24 27 30

0 -286 885 -270 646 -254 407 -238 169 -221 930

1 -189 452 -173 214 -167 801 -167 801 -167 801

2 -67 662 -51 423 -46 010 -54 129 -70 368

3 96 079 112 318 117 731 109 612 83 900

4 239 522 255 761 261 174 253 054 227 343

Počet vychovaných 

dětí

Nástup na trh práce

-5 -3 0 3 5

0 -259 820 -270 646 -286 885 -303 124 -313 950

1 -162 388 -173 214 -189 452 -205 691 -216 517

2 -40 597 -51 423 -67 662 -83 900 -94 726

3 123 144 112 318 96 079 79 841 69 015

4 266 586 255 761 239 522 223 283 212 457

Počet vychovaných 

dětí

Věk opuštění trhu práce ve vztahu k důchodovému věku

Dvojice Samoživitel

0 -143 443 -143 443

1 -94 726 -94 726

2 -33 831 -41 950

3 48 040 20 298

4 119 761 62 249

Počet vychovaných 

dětí

Počet pečujících (dopad na jednu osobu)
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Tabulka 9 – Dopad varianty 2 celoživotních příjmů domácnosti v závislosti věku při spuštění změny 
a počtu vychovaných dětí, v Kč  

 

 

Varianta 3 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální zabezpečení  

      Vzhledem k tomu, že se pojistné na sociální zabezpečení sráží z příjmu dosaženého 

zaměstnancem (pojištěncem), znamenalo by zavedení této varianty pro pojištěnce pečující 

v pozici rodiče o děti shodný dopad jako ve Variantě 2 (Tabulka 1 a Tabulka 2). V situaci, 

kdy by však s rodičem pečovala druhá osoba, která by nebyla rodičem, ale „pouze“ druhem 

či družkou rodiče, byl by i dopad do aktuálních příjmů odlišný. Situaci, kdy oba pracují, 

ukazuje Tabulka 10. V případě, že pracuje pouze osoba, která je rodičem, dopad ukazuje 

Tabulka 2. V případě, že pracuje pouze osoba, která není rodičem, je dopad shodný jako 

u domácnosti nevychovávající žádné dítě ve Variantě 2, kdy pracuje pouze jedna osoba 

(Tabulka 2). Z pohledu dopadů na trh práce bude tato varianta v zásadě shodná s Variantou 2. 

Tabulka 10 – Dopad varianty 3 do aktuálních příjmů domácnosti v závislosti na počtu vychovávaných   
dětí, v Kč – obě vychovávající osoby pracují za daný příjem, ale pouze jedna z nich je rodič 

 

      V případě, že jsou obě vychovávající osoby rodiči, je i dopad do celoživotních příjmů 

shodný s Variantou 2. 

      U domácností, kdy je pouze jedna vychovávající osoba rodičem, je dopad odlišný. 

I v případě, že by v takové domácnosti byly vychovány 4 děti, byl by dopad na celoživotní 

příjmy negativní. 

Tabulka 11 – Dopad varianty 3 do celoživotních příjmů domácnosti, kdy pouze jedna osoba je rodič, 
v závislosti na počtu vychovávaných dětí, v Kč 

 

      V této variantě by zhruba 13 % pojištěnců platilo sníženou sazbu a zbylých 87 % sazbu 

v současné výši. 

 

<18 22 28 34 40 46 52

0 -286 885 -259 820 -221 930 -184 039 -146 149 -108 258 -70 368

1 -189 452 -162 388 -156 975 -151 562 -146 149 -108 258 -70 368

2 -67 662 -40 597 -47 363 -86 607 -129 910 -108 258 -70 368

3 96 079 123 144 116 378 35 184 -89 313 -108 258 -70 368

4 239 522 266 586 259 820 179 980 -8 119 -92 020 -70 368

Počet vychovaných 

dětí

Věk při startu změny

Polovina mediánu Medián Dvojnásobek mediánu

0 -226 -451 -902

1 -113 -226 -451

2 56 113 226

3 338 677 1 353

4 620 1 240 2 481

Počet vychovávaných 

dětí

Příjem

Oba rodiče 1 rodič a 1 nerodič

0 -286 885 -286 885

1 -189 452 -238 169

2 -67 662 -185 393

3 96 079 -123 144

4 239 522 -81 194

Počet vychovaných 

dětí

Postavení pečujících osob
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Varianta 4 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální zabezpečení  

      Tato varianta by z pohledu dopadů do příjmů domácností byla shodná se situací 

domácností, kdy je pouze jedna osoba rodič ve Variantě 3 v době péče o nezaopatřené děti. 

      Vzhledem k rozhodnutí zvýšenou sazbu pojistného na sociální zabezpečení nezavádět by 

87 % pojištěnců platilo pojistné současnou sazbou a 13 % pojištěnců sníženou sazbou. 

 

Varianta 5 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální zabezpečení  

      Z pohledu aktuálních příjmů by se tato varianta shodovala s Variantou 2 s tím rozdílem, 

že by se pozitivní dopad do příjmů neprojevoval pouze po dobu výchovy dítěte, ale po celou 

dobu aktivity po jeho narození. 

      Prodloužení doby aplikace nižších sazeb pojistného se samozřejmě projeví i v dopadu 

do celoživotního příjmu daného typu domácnosti. 

      V této variantě by zhruba 15 - 20 % pojištěnců platilo zvýšenou sazbu, zhruba 60 % sazbu 

nižší a ostatní sazbu stejnou jako v současné době. 

Tabulka 12 – Dopad varianty 5 do celoživotních příjmů domácnosti v závislosti na počtu vychovávaných 
dětí, v Kč – srovnání s Variantou 2 

 

 

Zaměstnavatelé 

 

Varianta 1 – Nezavádět další propopulační opatření  

      Zaměstnavatelům se nezvýší administrativní náročnost, která by se v případě zavedení 

diferencovaných sazeb pojistného zvýšila. Zaměstnavatel odpovídá za správnost odvodu 

pojistného. V případě použití nižší sazby pojistného, než měla pro zaměstnance v daném 

kalendářním měsíci platit, by byl zaměstnavatel proto povinen nedoplatek na pojistném, 

včetně penále, uhradit, pokud nedoplatek na pojistném zavinil. Nezavedením diferencovaných 

sazeb pojistného nemůže z důvodu použití nižší sazby pojistného vzniknout zaměstnavateli 

dluh na pojistném a penále. 

 

Varianty2 - 5 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální zabezpečení  

      Zavedení diferencovaných sazeb pojistného nebude znamenat pro zaměstnavatele přínos 

v žádné oblasti jeho činnosti.  

 

Státní rozpočet, státní orgány 

 

Varianta 2 Varianta 5

0 -286 885 -286 885

1 -189 452 -21 625

2 -67 662 335 601

3 96 079 878 247

4 239 522 1 359 997

Počet vychovaných dětí
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Varianta 1 – Nezavádět další propopulační opatření  

      Toto opatření nemá žádný vliv na státní rozpočet a činnost státních orgánů. 

 

Varianta 2 - 5 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného na sociální zabezpečení  

      Ve Variantě 2 je opatření předkládáno jako v zásadě rozpočtově neutrální.  

      Dopady ve Variantě 3, která mírně snižuje počet oprávněných osob na sníženou sazbu 

pojistného, jsou v zásadě shodné jako ve Variantě 2. Odhadovaný kladný rozdíl proti 

Variantě 2 je v řádu desítek miliónů korun.  

      Naproti tomu Varianta 4 již výrazně zužuje počet osob se sníženou sazbou (pouze jeden 

z rodičů) a nezvyšuje sazbu pojistného pro osoby nepečující o nezaopatřené děti, její dopad do 

státního rozpočtu bude záporný, a to cca v částce 3,8 mld. Kč ročně. 

      U Varianty 5, kdy by se výrazně rozšířil okruh osob, které by měly nárok na sníženou 

sazbu, by se úhrnný dopad do státního rozpočtu pohyboval na úrovni záporný cca 15 mld. Kč. 

Pro zachování neutrálního dopadu diferencované sazby pojistného na státní rozpočet by bylo 

třeba navýšit sazbu pojistného pro osoby se zvýšenou sazbou neúměrně vysoko o zhruba 9 – 

10 p.b. na cca 16 % (ze současných 6,5 %). 

 

3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 

Osoby pečující o děti  

      Zavedení diferencovaných sazeb pojistného bude u těchto osob přínosem v podobě 

vyššího čistého příjmu, než činí podle současné úpravy. Náklady s tímto opatřením jim 

nevzniknou, budou však muset prokázat splnění stanovených podmínek pro placení 

pojistného v nižší sazbě. 

 

Zaměstnavatelé 

      Zavedení diferencovaných sazeb pojistného nebude pro zaměstnavatele přínosem. Musí 

vynaložit náklady na zavedení nové úpravy i na její provádění.   

 

Státní rozpočet 

      Zavedení diferencovaných sazeb pojistného by bylo možné v jednotlivých variantách 

nastavit tak, aby bylo dosaženo cíle neutrálního dopadu na státní rozpočet ve výběru 

pojistného. Při zvolené variantě bude dopad do státního rozpočtu záporný.   

      Náklady bude třeba vynaložit na zavedení systému a jeho provádění.  

 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

      V průběhu dalších prací po uzavření konzultací k RIA byla vybrána Varianta 5. Varianta 5 

obsahově vychází z Varianty 2, na rozdíl od ní však zajišťuje placení pojistného trvale 
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sníženou sazbou i osobám, které o dítě již nepečují, avšak stanovenou dobu tak činily 

a z tohoto důvodu platily pojistné sníženou sazbou. Modifikace Varianty 5 spočívá v tom, že 

zvýšenou sazbu pojistného měly platit pouze ty osoby, které aktuálně nevychovávají žádné 

dítě a zároveň v minulosti platily nižší, než základní sazbu, po dobu kratší než 120 měsíců. 

Navrhovaná možnost platit pojistné na sociální zabezpečení sníženou sazbou z důvodu bývalé 

péče o dítě byla podmíněna tím, že by pojištěnec platil pojistné sníženou sazbou z důvodu 

péče o dítě po dobu alespoň 120 kalendářních měsíců. Takto dlouhá „čekací doba“ měla 

dokázat efektivně eliminovat dopad krátkodobých či náhodných vztahů. Návrh zákona 

rozeslaný do připomínkového řízení vycházel z této Varianty 5. 

      Na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení bylo rozhodnuto, 

že preferována bude Varianta 4 – Propopulační opatření provést v oblasti pojistného 

na sociální zabezpečení s tím, že možnost platit pojistné sníženou sazbou bude mít pouze 

jeden oprávněný rodič. Oproti návrhu Odborné komise pro důchodovou reformu nebude 

u osob nepečujících o žádné nezaopatřené dítě zvýšena základní sazby pojistného na sociální 

zabezpečení, sazba pojistného zůstane ve výši 6,5 % u zaměstnance  

 nepečujícího o žádné nezaopatřené dítě,  

 pečujícího o jedno nezaopatřené dítě, 

 pečujícího alespoň o 2 nezaopatřené děti, pokud z důvodu péče o ně již platí pojistné 

sníženou sazbou někdo jiný.   

 

Princip udržitelného rozvoje 

      Princip udržitelného rozvoje je předkládaným návrhem plně respektován, neboť navržené 

opatření se týká pouze sféry sociální, vzhledem k ostatním sférám (např. sféře ekonomické, 

environmentální) je neutrální. 

 

Dopad na státní rozpočet a na veřejné rozpočty 

      Dopad na státní rozpočet odpovídá tomu, že nedojde ke zvýšení základní sazby 

pojistného, u části současných poplatníků (cca 13 %) se výše procentní sazby pro odvod 

pojistného sníží podle počtu nezaopatřených dětí, o které pečují (mělo by se jednat cca o 13 % 

poplatníků); to platí jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné. Výše 

pojistného odváděného zaměstnavateli se nesníží. Navrhované řešení povede oproti 

současnému stavu ke snížení příjmů z pojistného na důchodové pojištění v rozsahu 

cca 3,8 mld. Kč ročně. 

Dopad na veřejné rozpočty je prostřednictvím zvýšení administrativní zátěže 

zaměstnavatelů (subjektů, které jsou součástí veřejných rozpočtů). Tyto zvýšené 

administrativní náklady se odhadují na cca 36 mil. Kč ročně. Vzhledem k tomu, že pojistné 

diferencovanou sazbou bude platit zaměstnanec, nikoli zaměstnavatel, nedotkne se 

navrhované opatření veřejnoprávních rozpočtů jako finančních zdrojů pro placení platů 

zaměstnanců financovaných z těchto rozpočtů a pojistného z nich uhrazovaného 

zaměstnavatelem. Zvýšené administrativní náklady zaměstnavatelů na mzdové účetní se 

projeví zvýšeným inkasem příjmů z pojistného na zdravotní pojištění zhruba o 22 mil. Kč 

ročně. 
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Sociální dopady 

      Vzhledem k tomu, že se pojistné na sociální zabezpečení sráží z příjmu dosaženého 

zaměstnancem (pojištěncem), znamenalo by zavedení diferencovaných sazeb dle navrhované 

podoby pro pojištěnce pečující o dvě a více dětí v každém případě aktuální finanční přínos, 

a to tím větší, o čím větší počet dětí pojištěnec současně pečuje. Tato varianta s ohledem 

na rozpočtové dopady v řádu 3,8 mld. Kč snižuje úhrnnou daňovou kvótu o cca 0,1 p.b. 

Z pohledu situace jednotlivců na trhu práce povede ke stavu, kdy proti současnému stavu 

bude zhruba 13 - 14 % pojištěnců platit sazbu nižší než v současné době, ostatní pojištěnci (86 

– 87 %) pak stejnou sazbu, jako v současnosti. 

      U osob s mediánovým příjmem se výhoda při péči o dvě a více dětí pohybuje od 338 Kč 

měsíčně až po téměř 1 500 Kč měsíčně. 

Tabulka 13 – Dopad navrhovaného řešení do aktuálních příjmů domácnosti v závislosti na počtu 
vychovávaných dětí, v Kč 

 

 

      Vzhledem k tomu, že diferenciace sazeb je odvislá od počtu aktuálně vychovávaných dětí, 

budou v průběhu života osob, které vychovaly daný počet dětí, situace, kdy mají aktuálně 

v domácnosti odlišný počet vychovávaných dětí od celkového počtu vychovaných dětí a tím 

se na ně budou vztahovat různé sazby pojistného. Celoživotní dopad na příjmy jednotlivých 

domácností v závislosti na počtu vychovaných dětí je tedy souborem dopadů v jednotlivých 

letech závisejících na aktuálním počtu vychovávaných dětí. Celoživotní dopad této varianty je 

pozitivní u domácností, které vychovaly 2 a více dětí. U ostatních je neutrální, neboť 

pro pojištěnce žijící v těchto domácnostech bude platit současná sazba pojistného.  

      Z pohledu dopadů je důležitá dosahovaná výše příjmů v jednotlivých domácnostech. Efekt 

dosahovaných příjmů je přímo úměrný, tj. s růstem příjmu narůstá dopad do jednotlivých typů 

domácností. 

Tabulka 14 – Dopad navrhovaného řešení do celoživotních příjmů domácnosti v závislosti na počtu 
vychovaných dětí a dosahovaném příjmu, v Kč 

 

 

      Z pohledu celoživotních dopadů se v případě rozdílného počtu let mezi narozením dětí 

projevuje nelinearita nastavení sazeb pojistného, což znamená, že větší věkový rozdíl mezi 

narozenými dětmi oslabuje pozitivní dopad u domácností, které vychovaly 2 a více dětí. 

Polovina mediánu Medián Dvojnásobek mediánu

0 0 0 0

1 0 0 0

2 169 338 677

3 451 902 1 804

4 733 1 466 2 932

Počet vychovaných dětí

Příjem

Polovina mediánu Medián Dvojnásobek mediánu

0 0 0 0

1 0 0 0

2 30 448 60 895 121 790

3 77 134 154 269 308 537

4 123 821 247 642 495 283

Počet vychovaných dětí

Příjem
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Tabulka 15 – Dopad navrhovaného řešení do celoživotních příjmů domácnosti v závislosti na počtu 
vychovaných dětí a počtu let mezi narozením dětí, v Kč 

 

 

      Vzhledem k tomu, že pro stanovení odlišných sazeb pojistného je rozhodujícím kritériem, 

zda je dítě (děti) vychováváno (tj. je nezaopatřeno)5, věk, ve kterém děti opustí domácnost 

rodičů (tj. přestanou být nezaopatřenými), faktorem s výrazným dopadem do celoživotních 

příjmů jednotlivých domácností. 

      Růst věku, ve kterém děti opouští domácnost rodičů, má pozitivní dopad do celoživotních 

příjmů jednotlivých domácností, které vychovaly 2 a více dětí. 

Tabulka 16 – Dopad navrhovaného řešení do celoživotních příjmů domácnosti v závislosti na počtu 
vychovaných dětí a věku, kdy opustí domácnost, v Kč 

 

 

  

      Přijetí navrhované možnosti platit pojistné sníženou sazbou z důvodu péče o alespoň 

2 nezaopatřené děti se projeví zvýšením porodnosti (míra tohoto zvýšení je samozřejmě 

odvislá od zvoleného řešení). Přesně kvantifikovat míru tohoto vlivu, či dokonce úroveň 

budoucí porodnosti, je ovšem velmi obtížné, neboť úroveň porodnosti a celkové propopulační 

klima ve společnosti jsou dány řadou faktorů (např. ekonomickou situací, životním 

prostředím, bezpečnostní situací, situací v oblasti zaměstnanosti, apod.), a to nejen 

současnými, ale i potenciálními rodiči (či v širším pojetí společností) presumovanými, neboť 

na ochotě občanů mít dítě se projevuje nejen současná situace, ale i další předpokládaný 

vývoj. Zvýšená porodnost bude mít dále vliv na další oblasti, jako jsou např. oblast 

zaměstnanosti (nutnost reagovat na trhu práce na vyšší počet občanů s dětmi), na zájem 

o využití předškolních zařízení pro děti, popř. (v případě výrazného nárůstu) do oblasti 

zdravotnictví (dětští lékaři, specifické služby pro léčení dětí, apod.), apod. Na tyto otázky 

však bude nutno reagovat až průběžně podle konkrétního vývoje porodnosti.  

      Z hlediska dopadů na osoby se zdravotní postižením je návrh neutrální, neboť se týká 

všech zaměstnanců či OSVČ bez ohledu na to, zda jsou zdravotně postiženi, či nikoli, popř. 

bez ohledu na míru tohoto postižení. 

      Z hlediska dopadů na národnostní menšiny je návrh neutrální, neboť se týká všech 

zaměstnanců či OSVČ bez ohledu na to, ke kterému národu, národnostní menšině 

či národnosti patří.  

                                            
5 Platí pro výchovu 2 a více dětí. 

1 3 6

0 0 0 0

1 0 0 0

2 64 955 60 895 36 537

3 189 453 154 269 81 194

4 323 423 247 642 113 671

Počet vychovaných dětí

Počet let mezi narozením dětí

15 18 21 24

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 48 716 60 895 73 074 85 253

3 121 791 154 269 186 746 219 224

4 194 866 247 642 300 418 353 194

Počet vychovaných dětí

Věk, ve kterém, dětí opustí domácnost
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Dopady na životní prostředí 

      Z hlediska dopadů na životní prostředí je návrh neutrální, neboť se týká výše finančních 

odvodů placených pojištěnci (zaměstnanci či OSVČ).  

 

Zákaz diskriminace, rovnost žen a mužů 

      Navrhovaný stav, kdy výše pojistného na sociální zabezpečení bude stanovena 

diferencovanou sazbou v závislosti na počtu vychovávaných dětí, není v rozporu se zákazem 

diskriminace. Přímou diskriminací ve smyslu zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 

a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, je takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází 

méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve 

srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. 

Podle ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona se za diskriminaci z důvodu pohlaví považuje 

i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní 

identifikace. Na obdobná kritéria je navázána i nepřímá diskriminace definovaná v § 3 odst. 1 

tohoto zákona.  

      V daném případě nejsou kritéria pro vznik diskriminace splněna, neboť sníženou sazbu 

pojistného budou platit osoby pečující o dítě, i kdyby nebyly jeho rodiči (např. nový manžel 

matky dítěte či družka otce dítěte); vzhledem k tomu, že tyto osoby nemají k dítěti přímý 

právní vztah, nelze u nich hovořit o „mateřství“ či „otcovství“. Zákon č. 198/2009 Sb. 

v ustanovení § 3 odst. 1 upravujícím nepřímou diskriminaci navíc stanoví, že nepřímou 

diskriminací není, pokud příslušné ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně 

odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Jak 

z výše uvedeného vyplývá, je zavedení diferencované sazby pojistného právě takovými cíli 

motivováno, rovněž přiměřenost a nezbytnost zavedení diferencovaných sazeb jako 

prostředku k ocenění péče o děti a tím i jako motivačního faktoru pro zvýšení porodnosti byla 

výše zdůvodněna. 

      Návrh neporušuje princip rovnosti žen a mužů; naopak tím, že důsledně vychází 

ze zásady, že je-li v domácnosti více osob, které by mohly platit pojistné sníženou sazbou, je 

věcí jejich dohody, která z nich tak tuto možnost uplatní, nepreferuje (a to ani nepřímo) žádné 

z obou pohlaví.  

 

Dopady na výkon státní statistické služby 

      Návrh nezakládá nové požadavky na výkon státní statistické služby, neboť údaje 

o občanech a jejich nezaopatřených dětech mohou příslušné orgány statistické služby již 

v současné době čerpat z registrů spravovaných Ministerstvem vnitra. 

 

Ochrana soukromí a osobních údajů 

      Při přijetí předkládaného návrhu dojde u pojištěnců, kteří budou chtít platit pojistné 

sníženou sazbou z důvodu péče o nezaopatřené dítě, v některých případech k rozšíření okruhu 

osobních údajů hlášených zaměstnavateli (v případě OSVČ hlášených příslušné OSSZ); 

zatímco u rodičů dítěte jsou všechny potřebné údaje hlášeny již v současné době minimálně 

pro účely evidenční, bude třeba potřebné údaje nově nahlásit u osob s méně formálním 
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vztahem k nezaopatřenému dítěti (např. u manžela matky dítěte). K osobním údajům nově 

evidovaným u zaměstnavatelů budou mít přístup rovněž pověření kontrolní pracovníci OSSZ 

a příslušných služebních orgánů. 

      Ochrana příslušných nově evidovaných údajů bude prováděna ve stejném rozsahu 

a stejným způsobem, jako je tomu u údajů o zaměstnancích a OSVČ evidovaných 

v současnosti; to platí jak pro údaje evidované zaměstnavatelem o zaměstnancích, 

tak pro údaje evidované příslušnými orgány sociálního zabezpečení o osobách samostatně 

výdělečně činných.  

 

Korupční rizika, dopady na míru korupce 

      Navrhované opatření vychází z toho, že uplatnění možnosti platit pojistné na sociální 

zabezpečení sníženou sazbou je věcí pojištěnce, podmínky, za nichž může učinit pojistné 

sníženou sazbou platit, jsou dány přímo zákonem a zaměstnavatel ani orgán sociálního 

zabezpečení nemají možnost jejich splnění nijak ovlivnit. Možnost korupčního jednání 

v tomto směru je proto celkově zcela mizivá.  

 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

      Z hlediska dopadů na bezpečnost nebo obranu státu je návrh neutrální, neboť se týká výše 

finančních odvodů placených pojištěnci (zaměstnanci či OSVČ).  

 

Dopad na bezpečnostní sbory, zpravodajské služby a jejich příslušníky 

      Z hlediska dopadů na vlastní činnost bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb je 

návrh neutrální, neboť se týká výše finančních odvodů placených jejich příslušníky, které 

služební útvary odvádí příslušnému služebnímu orgánu. Z hlediska povinnosti těchto sborů či 

služeb předávat individualizované údaje zůstává v platnosti dosavadní stav, kdy zpravodajské 

služby jsou oprávněny odepřít poskytnutí jakékoli požadované informace, a to i bez udání 

důvodu. Návrh nemá přímý dopad na movitý či nemovitý majetek bezpečnostních sborů či 

zpravodajských služeb.  

      Na příslušníky bezpečnostních sborů či zpravodajských služeb bude mít návrh obdobný 

dopad jako na zaměstnance v civilním sektoru – prostřednictvím možnosti platit pojistné 

sníženou sazbou by měl motivovat příslušníky těchto sborů či služeb k zvýšení počtu 

vychovávaných dětí.   

 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

      V případě výběru kterékoli z Variant 2 až 5 budou za implementaci regulace odpovídat 

orgány sociálního zabezpečení vybírající pojistné na sociální zabezpečení, tj.  

 okresní správy sociálního zabezpečení, 

 Česká správa sociálního zabezpečení, 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
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 služební orgány vybírající pojistné placené příslušníky (§ 25 zákona č. 589/1992 Sb., 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů), tj. 

o příslušné orgány Ministerstva obrany, jde-li o vojáky z povolání, 

o Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o pro příslušníky Vězeňské služby České 

republiky,  

o Ministerstvo vnitra, jde-li o příslušníky Policie České republiky a příslušníky 

Hasičského záchranného sboru České republiky, 

o Generální inspekce bezpečnostních sborů, jde-li o její příslušníky,  

o Bezpečnostní informační služba, jde-li o její příslušníky, 

o Úřad pro zahraniční styky a informace, jde-li o jeho příslušníky,  

o Generální ředitelství cel, jde-li o příslušníky Celní správy České republiky. 

 

      Vzhledem k tomu, že v případě přijetí Varianty 2 až Varianty 5 se jedná o opatření 

ve prospěch zaměstnanců a je zajišťováno orgány sociálního zabezpečení, nepředpokládá 

se nutnost zvýšené potřeby vynucování nad rámec obsažený v současnosti v příslušných 

právních předpisech (řešení odpovědnosti za přeplatek na pojistném, odpovědnost 

za neposkytnutí příslušných údajů, apod.). 

 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

      Z hlediska kritérií přezkumu účinnosti, která jsou dána obecnými zásadami pro hodnocení 

dopadů regulace, je nutno konstatovat, že se jedná o návrh opatření, jehož účelem je 

dlouhodobě ovlivnit chování obyvatelstva. Při vyhodnocení je nutno odhlédnout 

od krátkodobých a nahodilých vlivů, které by rovněž mohly ovlivnit míru porodnosti.  

      Navrhuje se proto  

o lhůta 10 let od nabytí účinnosti zákona obsahujícího navrhovaná opatření jako lhůta 

pro provedení prvého předběžného vyhodnocení účinnosti regulace a  

o lhůta 25 let od nabytí účinnosti zákona obsahujícího navrhovaná opatření jako lhůta 

pro provedení celkového vyhodnocení účinnosti regulace.  

      Základními indikátory, na jejichž základě bude posuzováno naplnění stanovených cílů 

právní úpravy, popř. její nezamýšlené důsledky, budou: 

 změna míry porodnosti v období od zavedení opatření, 

 věková struktura nezaopatřených dětí v rodinách,  

 vývoj věku rodiček (především při porodu prvého dítěte), 

 změny příjmové stratifikace pojištěnců platících pojistné sníženou sazbou. 
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7. Konzultace a zdroje dat 

 

Konzultovaná místa 

      Konzultovaná místa byla vybrána tak, aby zahrnovala různorodý pohled na řešenou 

problematiku. 

 

Zástupci zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných 

 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR     

 Svaz průmyslu a dopravy ČR    

 Hospodářská komora ČR 

 Družstevní asociace ČR 

 Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR 

 Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR 

 Škoda-Auto MB 

 

Zástupci pojištěnců 

 Českomoravská konfederace odborových svazů  

 Asociace samostatných odborů ČR  

 

Subjekty zabývající se rodinnou politikou 

 Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 

 Unie center pro rodinu a komunitu 

 Síť mateřských center, o.p.s. 

 

Organizační složky státu a subjekty zabývající se problematikou daní a pojistného 

 Komora daňových poradců ČR 

 Ministerstvo financí  

 Česká správa sociálního zabezpečení 

 

Vyhodnocení konzultací 

      V souvislosti s vyhodnocením konzultací je nutno upozornit na to, že konzultovaným 

subjektům byly k posouzení předloženy pouze prvé čtyři navrhované varianty, neboť 

o možnosti zavedení placení pojistného trvale sníženou sazbou (u „bývalého rodiče“), které je 

obsahem Varianty 5, bylo rozhodnuto až následně. 
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      RIA byla zaslána ke konzultacím 15 subjektům, z nichž vyjádření zaslalo 7; vyjádření 

zaslal dále Odborový svaz státních orgánů a organizací, který nebyl samostatně osloven. 

Většina oslovených subjektů s navrhovaným opatřením nesouhlasila. 

      Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se domnívá, že dojde 

k administrativní zátěži zaměstnavatelů, neboť pásem je relativně vysoký počet, a každá 

výjimka a nejednotnost vždy znamená pro zaměstnavatele zátěž navíc. Uvádějí dále, 

že z hlediska OSVČ je varianta 2 (propopulační opatření provést v oblasti pojistného 

na sociální zabezpečení podle návrhu Odborné komise pro důchodovou reformu) nevyvážená, 

protože relativní snížení sazby je menší než u zaměstnanců, jinak však návrh podporují. 

      Česká správa sociálního zabezpečení považuje návrh za nekoncepční, je přesvědčena, 

že daného cíle lze dosáhnout v rámci existujících možností (přídavek na dítě, daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě), a to s minimálními náklady jak z hlediska plátce pojistného, 

tak z hlediska implementace. Nemusely by být zavedeny registry dětí, duplicitně dokládána 

a ověřována jejich nezaopatřenost, odpadla by kontrola zaměstnavatelů a OSVČ ve vztahu 

k diferencovaným sazbám. Zároveň také namítá, že není žádným způsobem odůvodněno 

či vysvětleno zvolené schéma stanovení sazeb pojistného. 

      Českomoravská konfederace odborových svazů návrh zásadně odmítá. Navrhuje 

podporu rodin realizovat formou plošných dávek, snížením DPH na vybrané zboží 

a dostupností předškolních zařízení. ČMKOS se domnívá, že navrhovaná úprava může mít 

opačný efekt u mladých lidí. V době, kdy se mladí lidé rozhodují o založení rodiny, pořizují si 

bydlení, a kdy finanční podporu nejvíc potřebují, budou podle navrhované úpravy platit jako 

bezdětní nejvyšší pojistné a jejich příjmy se sníží.  

      Komora daňových poradců ČR uvedla, že navrhované řešení je nesystémové a výrazně 

komplikující současný (již dostatečně komplikovaný) systém výběru daně z příjmů 

a pojistného. Náklady na péči o děti jsou již rodinám kompenzovány několika různými 

způsoby a dle jejich názoru není nutné ani vhodné zavádět další způsob kompenzace. Dále 

uvádějí, že dojde k významnému zvýšení administrativní zátěže zaměstnavatelů, které 

se dotkne všech zaměstnavatelů.  

      Ministerstvo financí uvedlo, že návrh považuje za nepřijatelný, protože je 

diskriminační a ničím není zdůvodnitelné zvyšování sazeb poplatníkům nevychovávajícím 

žádné dítě. Uvádí, že již dnes jsou rodiny podporovány řadou opatření a bude-li diferenciace 

sazeb rozvíjena, požaduje zásadně přehodnotit podporu rodin s dětmi v existujících 

systémech. Současně upozorňuje na skutečnost, že v řadě případů nebude moci osoba pečující 

o dítě a splňující podmínku společné domácnosti uplatnit sníženou sazbu na pojistném.  

      Svaz průmyslu a dopravy ČR také zásadně nesouhlasí. Uvádí, že navrhované opatření 

by znamenalo pro zaměstnavatele neúměrné navýšení administrativní zátěže. Domnívá se 

také, že navrhované opatření by mohlo být považováno za diskriminační vůči těm, kteří děti 

z různých důvodů mít nemohou, přesto přispívají svými daněmi i pojistným na opatření státu, 

která jsou určena na péči o nezaopatřené děti i na financování důchodového systému. 

      Odborový svaz státních orgánů a organizací návrh podpořit finančně rodiny 

s nezaopatřenými dětmi podporuje, ale tak, aby oba rodiče měli nárok na stejné finanční 

výhody. Doporučuje uvažovat o tom, aby volba diferenciované sazby byla dobrovolná, ovšem 

pak vyvážená nižším důchodem. 

      K hodnocení dopadů navrhovaného opatření byly využity především údaje z Výběrového 

šetření o příjmech a životních podmínkách domácností (EU SILC). 
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