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V. 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) k zavedení možnosti zvýšení 

starobních důchodů o pevnou částku za vychované dítě/děti  

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

 

      Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zpracovatel / zástupce 

předkladatele:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Předpokládaný termín nabytí 

účinnosti, v případě dělené 

účinnosti rozveďte 

1. leden 2024 

Implementace práva EU: NE (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci:  

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU:  

2. Cíl návrhu zákona 

Předkládaný zákon reaguje na stále aktuální potřebu adekvátně ocenit v oblasti 

důchodového pojištění osoby, které získaly významnou zásluhu z hlediska 

budoucnosti financování základního důchodového pojištění tím, že dlouhodobě 

zajišťovaly výchovu dítěte, čímž se (obvykle) postaraly o přínos nového pojištěnce 

do systému. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je zavedení tzv. „bonusu“ za 

vychované dítě (možno nazývat též „výchovné“), který je koncipován jako finanční 

částka v pevně stanovené výši (počáteční hodnota v roce nabytí účinnosti úpravy je 

500 Kč), o kterou se zvýší zásluhová část (tj. do 31. 12. 2022 procentní výměra) 
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starobního důchodu pojištěnce, který zajišťoval výchovu konkrétního dítěte v 

největším rozsahu. Uvedená částka se násobí počtem vychovaných dětí. 

Vzhledem k tomu, že osobami, které výchovu dětí v největším rozsahu zajišťovaly, jsou 

převážně ženy, docílí se tímto opatřením zároveň částečného snížení dlouhodobě 

kritizovaného rozdílu mezi průměrným starobním důchodem žen a mužů.  

Opatření směřuje jak na důchody, které budou přiznávány v budoucnu, tak na důchody 

přiznané v období před datem účinnosti nové právní úpravy. 

Hlavními oblastmi realizace výše zmíněného cíle jsou: 

- systémové změny v oblasti zákona o důchodovém pojištění, 

- systémové změny v oblasti zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 

Záměr předkladatele je, aby navrhované řešení bylo integrální součástí základního 

důchodového pojištění. Nepůjde tedy o samostatné řešení s nově definovanou 

dávkou, ale o úpravu algoritmu pro stanovení výše starobního důchodu ze základního 

důchodového pojištění. 

Přijetím navrhované právní úpravy dojde k naplnění vládního programového prohlášení, 

které v prioritách mimo jiné deklaruje záměr „Sestavit odborný pracovní tým pro 

důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy, aktuální situaci a 

předpokládaný vývoj a předloží návrh řešení, které zachová stávající nároky, 

definuje standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip 

zásluhovosti a bude motivovat lidi v aktivním věku, aby využívali podporované formy 

individuálního zajištění na stáří“.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

Předkládaný zákon bude mít okamžité dopady na výdajové straně státního rozpočtu. 

Konkrétní výše nákladů je uvedena v části 3. 

Nové příjmy z výběru pojistného navrhovaná úprava přímo negeneruje, může však 

působit jako nástroj pro zajištění budoucí finanční stability důchodového systému 

tím, že motivuje současné pojištěnce k tomu, aby se postarali o přínos nového 

pojištěnce do systému.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 
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Tato právní úprava je zcela bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: NE 

Návrh zákona nemá dopad na podnikatelské prostředí, nepočítá se se zaváděním nových 

administrativních či výdajových povinností pro zaměstnavatele ani pojištěnce. 

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

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na územní samosprávné celky, obce či 

kraje. 

3.5 Sociální dopady: ANO 

Návrh zákona počítá s pozitivními sociálními dopady pro poměrně velkou skupinu osob. 

Návrh povede ke zlepšení příjmové situace starobních důchodců, kteří v minulosti 

zajišťovali výchovu dítěte/dětí. V konkrétním případě se může jednat o navýšení 

zásluhové části (do 31. 12. 2022 procentní výměry) např. o 1 500 Kč (při výchově tří 

dětí). Tento finanční efekt bude přirozeně nejvíce znatelný u osob s nejnižšími 

důchody. Výše výchovného není vázána na výši důchodu nebo na předchozí příjmy 

pojištěnce. Návrh dopadne stejným způsobem jak na osoby, jimž bude starobní 

důchod teprve přiznáván, tak na osoby, které tuto dávku již pobírají. Nárok na 

výchovné za výchovu konkrétního dítěte má vždy pouze jedna z osob, které výchovu 

zajišťovaly, a to ta, která se na ní podílela v největším rozsahu. 

Návrh žádným způsobem neovlivňuje dosavadní způsob slaďování pracovního a 

rodinného života. 

Novela nepřinese žádné negativní sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele: NE 

 Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: NE 

Tato právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí 

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

ANO 
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Návrh na zavedení výchovného je koncipován jako genderově neutrální, neboť přináší 

možnost zvýšení zásluhové části, jak ženám, tak také mužům, pokud se prokáže, že 

zajišťovali výchovu sami nebo ve větším rozsahu než ženy. Lze nicméně 

předpokládat, že ve většině případů vznikne nárok ženám, neboť zpravidla 

zajišťovaly péči o děti ve větším rozsahu právě ony. To zároveň povede ke zmírnění 

poměrně významného statistického rozdílu mezi průměrnou výší starobního důchodu 

mužů a žen. Návrh zákona jako celek má tedy pozitivní dopad na rovnost žen a mužů 

v základním důchodovém pojištění. 

Z hlediska rovnosti se může jevit problematicky pouze postup při přiznání výchovného 

ke starobním důchodům přiznaným před účinností návrhu – zatímco ženám se tyto 

důchody zvýší o výchovné automaticky (na základě údaje o počtu vychovaných dětí 

evidovaných pro účely snížení hranice důchodového věku), mužům lze výchovné 

přiznat pouze na žádost (údaj o počtu dětí nemá ČSSZ ve své evidenci, protože jej 

dosud nesledovala). Pro přijetí takového řešení však existují závažné provozní 

důvody, a pokud by se takový režim neuplatnil, nebyl by návrh prakticky 

realizovatelný. Tento dílčí problematický aspekt návrhu lze tedy dle názoru 

předkladatele považovat za ospravedlnitelnou formu odlišného zacházení s muži a 

ženami. Za podstatné je totiž třeba považovat to, že zmíněný specifický procesní 

režim v žádném případě nepředstavuje překážku pro vznik hmotněprávního nároku 

muže na výchovné, jestliže splňuje zákonem stanovené podmínky. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: ANO 

Změny se dotknou stávajících uživatelských aplikací ČSSZ, MO, MS, MV, které budou 

muset být upraveny na základě navrhovaných změn. Ze všech údajů v registru pak 

budou získávány statistické údaje. 

3.10 Korupční rizika: NE 

Navrhovaná právní úprava nepřináší korupční rizika. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE 

Navrhovaná právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 
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1.  Důvod předložení a cíle 

Důvodem předložení je posílit důchodové nároky osob, které v průběhu svojí pracovní 

kariéry zajišťovaly výchovu dětí. Jedná se o jeden ze způsobů, jak v sociální oblasti naplnit 

Programové prohlášení vlády, v němž se mj. uvádí: „Sestavíme odborný pracovní tým pro 

důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy, aktuální situaci a předpokládaný vývoj 

a předloží návrh řešení, které zachová stávající nároky, definuje standard plošného 

zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip zásluhovosti a bude motivovat lidi 

v aktivním věku, aby využívali podporované formy individuálního zajištění na stáří“. 

Smyslem výchovného je ocenit osoby, které získaly významnou zásluhu z hlediska 

budoucnosti financování základního důchodového pojištění tím, že dlouhodobě zajišťovaly 

výchovu dítěte, čímž se (obvykle) postaraly o přínos nového pojištěnce do systému. Výchovné 

je koncipováno jako finanční částka v pevně stanovené výši (počáteční hodnota je 500 Kč), 

o kterou se zvýší zásluhová část (do 31. 12. 2022 procentní výměra) starobního důchodu 

pojištěnce, který zajišťoval výchovu konkrétního dítěte v největším rozsahu. V případě péče 

o více dětí se tato částka násobí počtem těchto dětí.  

Vzhledem k tomu, že osobami, které výchovu dětí v největším rozsahu zajišťovaly, jsou 

převážně ženy, docílí se tímto opatřením zároveň částečného snížení rozdílu mezi průměrným 

starobním důchodem žen a mužů. Opatření směřuje jak na důchody, které budou přiznávány 

v budoucnu, tak na důchody přiznané v období před datem účinnosti nové právní úpravy. 

 

1.1. Název 

„Zavedení možnosti zvýšení starobních důchodů o pevnou částku za vychované 

dítě/děti“ 

 

1.2. Definice problému 

Navrhovaná právní úprava reaguje na známou skutečnost, že průměrný starobní důchod 

žen je nižší než průměrný starobní důchod mužů. Např. ze srovnání statistických údajů 

zjišťovaných k měsíci prosinci roku 2019 vyplývá, že průměrný vyplácený starobní důchod 

mužům činil 14 974 Kč, zatímco průměrný starobní důchod žen činí 13 056 Kč, rozdíl tedy činí 

1 918 Kč (tj. cca 12,8 %) v neprospěch žen. Tento stav, i když jeho příčiny existují v zásadě 

mimo základní důchodové pojištění, lze považovat za obtížně společensky obhajitelný a 

dlouhodobě udržitelný, neboť okamžité náklady na financování základních životních potřeb 

jsou u žen i mužů v zásadě stejné.  

            Po provedené analýze byly identifikovány následující hlavní příčiny tohoto stavu 

(detailní analýza je v příloze): 

- rozdílná úroveň odměňovaní na trhu práce (a tím i nižší vyměřovací základ), 

způsobuje cca 2/3 rozdílu; 

- nižší důchodový věk žen (a tím i kratší doba pojištění) způsobuje cca 1/3 rozdílu;  

- u žen se třemi a více dětmi odlišné chování na trhu práce vykazující s výrazně 

větší pravděpodobností delší přerušení pracovní kariéry nad rámec uznatelné 

péče do 4 let věku dítěte. 

Předpoklad dalšího přirozeného vývoje (bez přijetí jakéhokoliv nápravného opatření) je 

takový, že přibližně třetina rozdílné úrovně důchodů mužů a žen bude postupně eliminována 

probíhajícím sjednocením důchodového věku u obou pohlaví. Další část rozdílu by bylo možno 

do budoucna eliminovat tím, že bude dostatečně rychle pokračovat snižování rozdílu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNC2SK8K7U)



 

 
6 

 

v odměňování mužů a žen (tzv. „gender pay gap“) posilováním principů rovných příležitostí a 

rovného odměňování za práci v oblasti trhu práce. Toto sbližování však bude nepochybně velmi 

pozvolné, a pokud skutečně nastane, může objektivně přinést efekt v podobě zmírnění rozdílu 

ve výši starobního důchodu pouze osobám, jimž budou tyto dávky přiznávány až v relativně 

vzdálené budoucnosti, tj. v době, kdy již bude důchodový věk pro obě pohlaví jednotný a kdy 

podstatná část rozhodného období bude kryta obdobím, v němž se přestal projevovat rozdíl 

v odměňování. U osob, kterým již byl starobní důchod přiznán, se pozitivní efekt tohoto vývoje 

žádným způsobem projevit nemůže. 

I přesto lze odhadovat, že k úplnému odstranění rozdílu ve výši důchodů by nejspíše 

nedošlo ani do budoucna. Z hlediska postavení žen a jejich mateřské role ve společnosti je třeba 

reflektovat objektivní a stěží změnitelnou skutečnost, že v jejich případě má výchova dětí 

závažnější dopad na jejich pracovní kariéru, a tedy i na konečnou výši důchodu. Ačkoliv 

výchovu dětí nepochybně zajišťují velmi zodpovědně a efektivně i muži, lze kvalifikovaně 

odhadovat, že u žen dominují ty složky výchovy, které mohly s ohledem na svůj charakter 

negativně ovlivnit délku doby zaměstnání a výdělky pečující osoby, tj. kdy péče musela být 

zajišťována „na úkor“ možné pracovní aktivity (ženy pečující o děti ve větší míře vykonávají 

rutinní a méně finančně ohodnocená zaměstnání, popř. zaměstnání s kratšími pracovními 

úvazky, která jsou navíc přerušována překážkami v práci z důvodu potřeby péče o dítě). 

V kariérách mužů se tyto aspekty obvykle nevyskytují a v tomto ohledu je tedy jejich postavení 

obecně příznivější.  

  

1.3. Stručný vývoj a popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Právní úprava v oblasti základního důchodového pojištění tradičně obsahuje nástroje, 

jejichž smyslem je adekvátně reagovat na výše uvedené skutečnosti. Výchova dětí a péče o ně 

byla proto v základním důchodovém pojištění (dříve zabezpečení) vždy předmětem ocenění 

a ochrany. Bylo tomu tak i před 1. 1. 1996, tj. za účinnosti právních úprav, které předcházely 

současnému zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále též „ZDP“).  

Za ryze „oceňovací“ prvek lze považovat již zmíněné snížení důchodového věku za 

vychované dítě (maximálně za 5 dětí). Toto zvýhodnění, zavedené zákonem č. 101/1964 Sb., 

však tradičně náleželo a náleží pouze ženám. Role tohoto prvku byla v minulosti významnější, 

než je tomu za současné právní úpravy, neboť nyní je tento koncept postupně opouštěn pro jeho 

zjevně diskriminační charakter a pro jeho významný dopad na finanční udržitelnost základního 

důchodového pojištění – současná hranice důchodového věku je nastavena tak, aby se rozdíly 

postupně snižovaly tak, aby pozvolna došlo ke sjednocení této hranice pro všechny pojištěnce, 

bez ohledu na pohlaví a na počet vychovaných dětí. 

Za prvek ochranný (resp. kompenzační) lze považovat hodnocení doby péče o dítě 

(v jeho raném věku) jako náhradní doby pojištění. Primárním cílem zde není zvýhodnit pečující 

osoby ve srovnání s ostatními, ale dosáhnout toho, aby pečující osoby nebyly v důsledku péče 

znevýhodněny, tj. aby jejich postavení v období péče nebylo v důsledku péče horší, než 

postavení osob, které o děti nepečují. Osobě, která o dítě pečuje, se tedy pro účely nároku na 

důchod i pro účely jeho výše hodnotí doba péče stejně jako doba výdělečné činnosti, i když 

v průběhu péče není pojištěncem ani nikým jiným placeno pojistné. Role tohoto prvku byla 

zákonem č. 155/1995 Sb. naopak posílena, neboť nová úprava prodloužila období, které lze 

takto hodnotit, a to ze tří let věku dítěte na čtyři roky.  

Snížení důchodového věku žen z titulu výchovy dětí je až dosud platné (§ 32 ZDP a § 4 

vyhlášky č. 284/1995 Sb.) a u podstatné části společnosti stále aplikované.  
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Podle současné tabulky důchodového věku, která je přílohou ZDP, bude určitá 

diferenciace pokračovat až do roku 2036, teprve v roce 2037 bude důchodový věk jednotný pro 

všechny osoby. Bereme-li v úvahu např. osoby, které dosahují důchodového věku v roce 2020 

(tj. muži narození v období od 1. 7. 1956 do 30. 4. 1957, bezdětné ženy narozené v období od 

1. 11. 1956 do 30. 4. 1957, ženy, které vychovaly jedno dítě, narozené v období od 1. 11. 1957 

do 30. 4. 1958, ženy, které vychovaly dvě děti, narozené v období od 1. 11. 1958 do 

30. 4. 1959, ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti, narozené v období od 1. 11. 1959 do 

30. 4. 1960, ženy, které vychovaly pět a více dětí, narozené v období od 1. 11. 1960 do 

30. 4. 1961), je zjevné, že např. u žen, které vychovaly tři děti (zcela běžná situace), je 

důchodový věk ještě v současnosti nastaven o tři roky níže, než je tomu u mužů. 

Snížení důchodového věku obecně ženám přináší značné zvýhodnění, neboť přestože se 

ženy statisticky dožívají podstatně vyššího věku než muži, umožňuje se jim odejít do důchodu 

v mladším věku a začít tak dříve čerpat prostředky ze základního důchodového pojištění. Tato 

tradiční koncepce však s sebou nese přinejmenším dvě významná úskalí, a sice: 

- ženy, které této možnosti využijí, paradoxně mají obvykle nižší důchody než muži, neboť 

do data přiznání důchodu objektivně nemohly získat tolik doby pojištění, a náleží jim 

proto menší počet procent z výpočtového základu, než mužům; 

- tato forma ocenění se za žádných okolností nevztahuje na muže, byť v pracovních 

kariérách řady z nich (např. těch, kteří ovdověli nebo jimž bylo dítě svěřeno po rozvodu 

do výchovy) je možno sledovat stejné negativní jevy, jako u žen. Tento zásadní problém 

z hlediska zásad rovnosti a zákazu diskriminace se stal v minulosti předmětem soudního 

přezkumu, a to nejen na úrovni Ústavního soudu ČR, ale též na úrovni Evropského soudu 

pro lidská práva. V obou případech byla česká právní úprava, zjednodušeně řečeno, 

označena v tomto ohledu za diskriminační, s tím, že tolerovat ji lze jen proto, že obsahuje 

mechanismus postupného odstranění této diskriminace (tj. postupné sjednocení 

důchodového věku).   

      Účast osob pečujících o dítě do čtyř let věku na důchodovém pojištění, hodnocení doby 

péče jako náhradní doby pojištění upravují ust. § 5 odst. 2 písm. c) a § 12 ZDP. Na osoby, které 

pečují o dítě ve věku do 4 let, se pro důchodové účely nahlíží v podstatě stejně, jako by i nadále 

vykonávaly bez přerušení svoji ekonomickou aktivitu, na kterou po ukončení péče opět naváží. 

Absence příjmu z výdělečné činnosti z důvodu péče o dítě ve věku do 4 let se řeší pomocí 

vyloučených dob [§ 16 odst. 4 písm. e) ZDP], což znamená, že toto bezpříjmové období se 

odečte z celkové délky rozhodného období a výdělkový průměr pojištěnce se tedy vypočítává 

pouze z tzv. okolních příjmů, tj. z příjmů, jichž dosahoval před započetím období péče a po 

něm. Výdělkový průměr pojištěnce se tedy nerozmělňuje do bezpříjmových období. V případě, 

že pojištěnec v období péče o dítě do 4 let věku sice vykonával výdělečnou činnost, avšak 

dosahoval během ní nižších než obvyklých výdělků (např. pracoval jen na zkrácený úvazek), 

má možnost požádat, aby se při výpočtu jeho výdělkového průměru nepřihlíželo k těmto nižším 

příjmům, ale namísto jejich zápočtu se upřednostnilo hodnocení vyloučené doby. Od 1. 1. 2023 

v případě schválení tzv. nultého a prvního pilíře dojde ke zrušení institutu vyloučených dob, 

který bude nahrazen novým způsobem stanovení osobního vyměřovacího základu – měsíční 

úhrn příjmů se bude zjišťovat výhradně za dobu, za kterou byl získán vyměřovací základ (nikoli 

za dobu bez příjmů, ať se jedná o náhradní dobu pojištění nebo nepojištěnou dobu).    

 

Na rozdíl od snížení důchodového věku mohou výhod tohoto kompenzačního 

instrumentu využít nejen ženy, ale i muži, avšak až za dobu péče vykonávanou od účinnosti 

ZDP, tj. od 1. 1. 1996. Právní úprava však nepřipouští, aby konkrétní doba péče o konkrétní 

dítě ve věku do 4 let byla pro důchodové účely hodnocena více osobám. Podle § 14 odst. 2 ZDP 
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tutéž dobu péče o dítě podle § 5 odst. 2 písm. c) ZDP nelze započítat současně více osobám; 

pečovalo-li o dítě současně více osob, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění té 

osobě, která pečovala v největším rozsahu.  

Podle § 85 odst. 3 a 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, se výchova dítěte a péče o dítě do 4 let věku dokládá čestným prohlášením při 

uplatnění žádosti o důchod a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti; 

čestné prohlášení se podává na předepsaném tiskopise. V praxi není třeba rodný list předkládat, 

lze-li údaj o vztahu k dítěti zjistit z informačního systému veřejné správy. 

I přes existenci a funkčnost výše popsaných institutů lze konstatovat a statistickými 

údaji dokumentovat, že zajišťování výchovy dětí zpravidla ovlivňuje pracovní kariéru 

pečujících osob, tedy výši jejich výdělků a délku získané doby pojištění, což se může negativně 

projevovat na výši jejich důchodového nároku a zhoršit tak celkově jejich postavení ve srovnání 

s osobami, které sice do systému finančně přispívaly, avšak o přínos a výchovu nového 

pojištěnce se nezasloužily, anebo se o ně zasloužily pouze v menším rozsahu. Za účelem 

zmírnění negativních dopadů výchovy na celkovou výši starobního důchodu pečujících osob se 

ukazuje jako potřebné konstruovat nad rámec současných institutů další oceňovací opatření, 

které má potenciál zajistit další poměrně významné posílení důchodových nároků těchto osob. 

Detailní popis a analýzu současného stavu, včetně relevantních statistických údajů 

obsahuje Zpráva o stavu důchodového systému z roku 20191. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Řešený problém se týká především následujících skupin subjektů: 

 současní i budoucí důchodci, kteří v průběhu svojí pracovní kariéry zajišťovali výchovu 

dítěte/dětí v největším rozsahu; 

 orgány/instituce sociálního zabezpečení. 

 

1.5.     Popis cílového stavu 

V cílovém stavu bude realizován záměr z Programového prohlášení vlády. Navrhované 

řešení bude integrální součástí základního důchodového pojištění – nepůjde o samostatné řešení 

s nově definovanou dávkou, ale o úpravu algoritmu pro stanovení výše starobního důchodu ze 

základního důchodového pojištění. 

Z hlediska proveditelnosti a srozumitelnosti pro pojištěnce se jako nejvhodnější jeví 

přiznat jim jako součást standardně vypočtené zásluhové části důchodu ještě pevnou částku – 

tzv. výchovné (nebo též „bonus za dítě“). Výše této částky je stanovena paušálně, bez ohledu 

na předchozí příjmy či pracovní kariéru dané osoby, jde tedy o ocenění v rovné výši pro 

každého pojištěnce. Nespornou výhodou je i to, že tento způsob ocenění lze ve většině případů 

automatizovaně aplikovat i na důchody již přiznané (přesto bude třeba několik desítek tisíc 

případů administrovat individuálně – viz dále). 

Výchovné je, na rozdíl od snížení důchodového věku, koncipováno jako nárok 

genderově neutrální, tedy po hmotněprávní stránce prostý jakékoliv diskriminace na základě 

pohlaví. Zatímco nárok na snížení důchodového věku zůstane zachován i nadále pouze pro 

                                            
1 https://www.mpsv.cz/documents/20142/225513/Zpráva+2019.pdf/6f47700b-66a2-00a1-c86e-

28090e8f5c6a 
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ženy, nárok na výchovné vznikne i mužům, jestliže zajišťovali výchovu dítěte sami, případně 

ve větším rozsahu než ženy. Podmínky pro uznání dítěte za vychované budou v zásadě stejné, 

jaké platí pro účely snížení důchodového věku žen. Bude se tedy vyžadovat, aby osoba 

(muž/žena) před datem přiznání starobního důchodu osobně pečovala o dítě ve věku do 

dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků, s tím, že pokud se ujala výchovy dítěte po 

dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala 

o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti. 

Prokazování výchovy bude probíhat za využití čestného prohlášení, a to jak pro muže, 

tak pro ženy; jeho text musí být formulován tak, aby z něj bylo možné co nejlépe určit, kdo 

pečoval o dítě ve větším rozsahu, neboť jen taková osoba bude mít nárok na zvýšení zásluhové 

části jejího starobního důchodu o výchovné. Aby se zamezilo účelovému jednání na straně osob 

zajišťujících výchovu, bude možno o hodnocení výchovy pro důchodové účely požádat 

nejpozději při podání žádosti o přiznání důchodu. 

Počáteční hodnota výchovného (tj. jeho hodnota ke dni přiznání důchodu) se bude 

automaticky pro každý budoucí kalendářní rok všeobecně navyšovat v závislosti na růstu 

statistických ukazatelů; nová hodnota bude vždy vyhlašována příslušným prováděcím právním 

předpisem. Poté, co se výchovné stane součástí zásluhové části již přiznaného důchodu, bude 

se jeho hodnota přirozeně navyšovat v rámci valorizace celého důchodu. 

Výchovné bude u nejpočetnější skupiny dotčených žen/mužů (tj. těch, kteří vychovali 

nejvýše 3 děti) činit v prvním roce účinnosti maximálně 1 500 Kč měsíčně. Tato částka se blíží 

hodnotě, která představuje statistický rozdíl mezi průměrnou výší starobního důchodu mužů a 

žen, zároveň však tento rozdíl nepřevyšuje. Zmírnění rozdílu tak bude dosaženo rozpočtově 

odpovědným způsobem. 

Z hlediska nároku na výchovné není rozhodné, zda starobní důchod, k němuž se 

výchovné přiznává, je tzv. řádný, tzv. „odložený“ nebo tzv. „předčasný“, ani to, zda zásluhová 

část je vypočtena běžným způsobem nebo zvýhodněně za výkon práce v preferovaných 

pracovních kategoriích. Rozhodnou skutečností není ani to, že se jedná o starobní důchod 

krácený z důvodu účasti pojištěnce na tzv. II. důchodovém pilíři (důchodové spoření) v letech 

2013 až 2015. 

Podobně, jako je tomu již v současnosti u hodnocení výchovy pro účely snížení 

důchodového věku žen, nebude se ani při posuzování nároku na výchovné v individuálních 

případech zkoumat, zda prvotní důvod pro bonifikaci za výchovu byl naplněn, tedy zda 

společenský efekt v podobě přínosu nového pojištěnce do základního důchodového pojištění 

skutečně nastal. Výchovné se tedy přizná i v případě, že dítě, jehož výchova má být hodnocena, 

zemřelo, není ekonomicky aktivní, popř. není ekonomicky aktivní na území ČR nebo se 

odstěhovalo natrvalo do zahraničí. Rozhodné nebude ani to, zda výchova byla realizována na 

území ČR (resp. bývalého Československa) anebo ve smluvní či nesmluvní cizině.  

Na druhé straně, výchovné je určeno pouze osobám, které splnily podmínku potřebné 

doby pojištění pro nárok na starobní důchod (tzv. řádný nebo „odložený“ nebo „předčasný“). 

Osoby, jimž byl přiznán tzv. „starobní důchod za podmínek důchodu invalidního“ (§ 29 odst. 

2 ZDP) anebo jejichž invalidní důchod se pouze „transformoval“ do důchodu starobního (§ 61a 

ZDP), nesplnily podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod (resp. není 

prima facie zřejmé, že tuto podmínku splnily), výchovné jim proto nenáleží, tak jako nenáleží 

poživatelům invalidního důchodu. 

V případech s mezinárodním prvkem se provede tzv. dílčení výchovného stejným 

způsobem, jako se provádí u zásluhové části důchodu, nevyplývá-li z mezinárodní smlouvy 

něco jiného. 
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Jak výše uvedeno, návrh počítá s přiznáním výchovného i k těm starobním důchodům, 

které byly přiznány před datem jeho účinnosti. Finanční účinnost je zde z administrativních 

důvodů navrhována až od lednové splátky roku, v němž opatření nabude účinnosti. Z hlediska 

proveditelnosti a plynulosti výkonu agend v působnosti České správy sociálního zabezpečení 

(dále jen „ČSSZ“) i ostatních orgánů sociálního zabezpečení je nezbytné vyvinout snahu o to, 

aby bylo možno vyřešit co nejvíce těchto případů automatizovaně, tj. v podstatě v režimu 

běžného valorizačního navýšení. Výchovné se přizná k částce zásluhové části zvýšené 

o standardní valorizaci kalendářního roku, v němž opatření nabude účinnosti. 

Plátci důchodu až dosud průběžně nesledovali a neevidovali informaci o výchově dětí 

u mužů, protože k tomu neměli žádný zákonný důvod. Důvod k vedení této evidence byl pouze 

u žen. U většiny poživatelek starobního důchodu tedy plátce důchodu informaci o počtu 

vychovaných dětí eviduje a lze ji tedy využít pro účely zvýšení důchodu o výchovné z moci 

úřední. Z hlediska proveditelnosti se proto jeví vhodné zavést ve vztahu k již vypláceným 

důchodům vyvratitelnou právní domněnku (založenou na empirickém základě), že osobou, 

která zajišťovala péči o děti ve větším rozsahu, je primárně žena. Vyjde se tedy z předpokladu, 

že systémová výhoda, která tradičně ženám v důchodovém systému náleží, není samoúčelná a 

lze ji proto nyní rozšířit (a využít) i pro účely co nejhladšího průběhu praktické realizace 

navrhovaného opatření. Ženám, které splní zákonem definovaná kritéria (výchova příslušného 

počtu dětí) se tedy již přiznaný starobní důchod zvýší automatizovaně a bez nutnosti podávat 

žádost, tj. způsobem, který související administrativní zátěž redukuje na minimum. 

Nárok na výchovné může vzniknout ženám i mužům, z provozního hlediska je však 

třeba nastavit proces směřující k získání tohoto nároku u každého pohlaví odlišně. Zavedení 

stejného procesního režimu by totiž bylo pro ČSSZ administrativně nezvládnutelné, proto je 

třeba (i z hlediska zásady hospodárnosti) zjednodušovat a v maximální míře využívat v případě 

žen údaj o výchově, který má ČSSZ k dispozici. U mužů není objektivně jiná možnost než 

přiznání výchovného pouze na žádost. Pokud se následně ukáže, že výchovu konkrétního dítěte, 

za které bylo automaticky přiznáno výchovné ženě, zajišťoval ve větším rozsahu muž, provede 

plátce důchodu příslušnou změnu, tj. ženě výchovné odejme a muži jej přizná. 

Procesní režim žádosti se musí uplatnit také u starobních důchodů žen, u nichž 

z jakýchkoliv důvodů nebude přiznáno výchovné z moci úřední (obvykle proto, že v evidenci 

plátce důchodu nebyly uloženy údaje o počtu vychovaných dětí v podobě, která je využitelná 

pro automatizované zpracování). Pokud jde o tzv. „transformované“ starobní důchody 

z důchodů invalidních (§ 61a ZDP), plátci důchodu u těchto dávek údaj o počtu vychovaných 

dětí systematicky neevidují, proto je třeba i zde rozhodovat o přiznání výchovného pouze na 

žádost. Z důvodu proveditelnosti a eliminace spekulativního jednání některých pojištěnců se 

navrhuje omezit možnost podání žádosti prekluzívní lhůtou 2 let. 

Pro případy, v nichž mezi rodiči dítěte nebo jinými pečujícími osobami nastane spor 

o to, kdo z nich zajišťoval výchovu ve větším rozsahu, se zavádí nový typ správního řízení, tzv. 

řízení o uznání výchovy, které bude vedeno na okresních správách sociálního zabezpečení, 

a jehož smyslem je autoritativní vyřešení právě této otázky. Předpokládá se samozřejmě 

standardní přezkoumatelnost tohoto rozhodnutí v odvolacím, popř. i soudním řízení. 

V důsledku zavedení výchovného budou muset plátci důchodů zásadním způsobem 

rozšířit všechny své evidence a veškeré aplikační vybavení, které tyto evidence využívá pro 

zpracování tuzemských i zahraničních výplat. Tato technická, ale i související metodická 

příprava na implementaci navrženého opatření si vyžádá minimálně 1 rok. Vzhledem k těmto 

skutečnostem a také ke společenské významnosti níže popsaných změn se navrhuje stanovit 

účinnost nové úpravy od 1. 1. 2024.  
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1.6.      Mezinárodní srovnání  

Většina zemí EU zohledňuje pro účely stanovení nároku na starobní důchod a/nebo jeho 

výše dobu péče o dítě po dobu mateřské či rodičovské dovolené nebo do určitého věku dítěte 

jako příspěvkovou dobu. Toto zohlednění je řešeno různými způsoby, např. ve formě 

náhradních dob pojištění, kreditů k době pojištění, bodů či placení pojistného. Některé země 

poskytují příspěvek k důchodu u osob se závislými dětmi (např. Kypr, Irsko, Finsko a další).  

Další posílení důchodových nároků osob, které vychovali děti, ve formě bonusu či zvýšení 

důchodu lze nalézt v důchodových systémech těchto zemí:2 

Španělsko zavedlo zvýšení důchodu pro ženy, které vychovaly děti, v roce 2016. Ženy, 

které měly dvě děti (vlastní či adoptované) mají důchod zvýšen o 5 %, ženy se třemi dětmi o 

10 % a ženy se čtyřmi nebo více dětmi o 15 %.3  

Ve Francii (nad rámec poskytovaných kreditů k době pojištění za dobu péče o dítě) má 

rodič, který vychovával alespoň 3 děti po dobu alespoň 9 let před jejich 16. narozeninami nárok 

na zvýšení důchodu o 10 %. Bonus je přiznán každému z rodičů, který pobírá základní starobní 

důchod. Obdobně v doplňkovém systému pro zaměstnance je u osob, které vychovaly alespoň 

3 děti, počet bodů získaných od 1. 1. 2012 zvyšován o 10 %. 

V Maďarsku náleží speciální příspěvek k důchodu (pevná částka 50 000 HUF) osobám, 

které před získáním nároku na starobní důchod pečovaly alespoň 20 let o své těžce postižené 

dítě. 

V Estonsku náleží osobám, které vychovávaly dítě po dobu alespoň 8 let, příspěvek 

k důchodu z prvního pilíře ve výši 1, 2 či 3 let (v závislosti na datu narození dítěte) pojištění 

navíc. 

 

1.7. Zhodnocení rizik 

Riziko pro orgány sociálního zabezpečení 

Největším rizikem z hlediska proveditelnosti navrženého konceptu je výrazný nárůst 

administrativy na straně orgánů sociálního zabezpečení příslušných k rozhodování o dávkách 

důchodového pojištění a k jejich výplatě. Ty budou muset v důsledku zavedení výchovného 

zásadním způsobem rozšířit všechny své evidence a veškeré aplikační vybavení, které tyto 

evidence využívá pro zpracování tuzemských i zahraničních výplat. V jejich evidencích se 

nenacházejí vždy spolehlivé informace o počtu dětí, které lze pro tyto účely hodnotit, značné 

zvýšení administrativní náročnosti nepochybně nastane v případech s mezinárodním prvkem a 

také u osob, které pobírají tzv. transformovaný starobní důchod z důchodu invalidního (celkem 

asi 100 tisíc případů). Opatření znamená samozřejmě zásah do výpočtového algoritmu (přibude 

další proměnná), čemuž bude třeba aplikační vybavení přizpůsobit.  

Potenciálně velké riziko je spatřováno v potřebě rozhodování o tom, kterému z rodičů 

má být výchova hodnocena, pokud bude mezi nimi sporné, kdo z nich ji zajišťoval ve větším 

rozsahu; pro tento účel je navržen nový typ správního řízení, tzv. řízení o uznání výchovy, které 

                                            
 2 Zdroj: MISSOC Comparative Tables, Update as at 1st July 2019. www.missoc.org 

3 V této věci (C-450/18 ) byl dne 19. 12. 2019 vydán rozsudek Soudního dvora v předběžné otázce, podle kterého 

Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy 

v oblasti sociálního zabezpečení brání takové vnitrostátní právní úpravě, která stanoví nárok na příspěvek k důchodu pro 

ženy, které měly alespoň dvě vlastní nebo osvojené děti kdežto muži ve stejné situaci nemají na takový příspěvek 

k důchodu nárok. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0450). 
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bude vedeno na okresních správách sociálního zabezpečení, u nichž však panuje obava, že 

nebudou schopny tuto otázku vzhledem k hodnocení skutečností, jež nastaly před desítkami let, 

kvalifikovaně vyhodnotit.  

 

Riziko pro příjemce důchodů 

Při zachování současného stavu budou u příjemců důchodů přetrvávat nespravedlivé 

rozdíly v průměrných výších starobních důchodů zejména pak u žen, které vychovaly děti. 

Při realizaci opatření může na straně příjemců starobních důchodů vzniknout riziko 

spočívající v tom, že na výchovné za výchovu konkrétního dítěte nedosáhnou, ačkoliv fakticky 

výchovu zajišťovali v největším rozsahu. To se týká důchodců současných i budoucích.  

U budoucích důchodců je nárok na výchovné podmíněn tím, že žádost o jeho přiznání 

za konkrétní dítě je uplatněna při podání žádosti o starobní důchod. Jestliže žadatel tento 

požadavek v tomto termínu neuplatní, nemůže tak již v budoucnu učinit a definitivně tím 

přichází o možnost přiznání výchovného za výchovu konkrétního dítěte, i kdyby si později 

„uvědomil“, že právě on zajišťoval jeho výchovu v největším rozsahu. Smyslem této podmínky 

je zabránit potenciálnímu spekulativnímu jednání některých pojištěnců. 

U osob, které již starobní důchod k datu účinnosti navrhované úpravy pobírají, se 

předpokládá automatické zvýšení starobních důchodů o výchovné, a to od splátky důchodu 

splatné v lednu 2024. To však bude v praxi přicházet v úvahu toliko u žen, jimž bylo/y dítě/děti 

hodnoceno/y pro účely snížení hranice důchodového věku, je-li údaj o těchto dětech evidován 

plátcem důchodu v podobě, která umožňuje automatizované administrativní zpracování 

takového případu. Pokud jde o ostatní osoby (tj. především o muže a dále o některé ženy, 

u nichž z jakéhokoliv důvodu není informace o výchově dětí elektronicky evidována), bude 

možno přiznat jim výchovné od téže splátky pouze na žádost, kterou bude třeba uplatnit 

nejpozději do konce roku 2025. V případě marného uplynutí této dvouleté prekluzívní lhůty 

nárok na přiznání výchovného zanikne. 

Další překážkou pro přiznání výchovného může být neunesení důkazního břemene 

ohledně zajišťování výchovy v největším rozsahu. V případech, kdy osoba požádá o hodnocení 

výchovy konkrétního dítěte, které však již bylo hodnoceno jiné osobě, bude třeba zahájit 

speciální správní řízení (tzv. řízení o uznání výchovy), které povede okresní správa sociálního 

zabezpečení a v němž bude třeba tento spor vyřešit. Jestliže žadatel v tomto řízení neuspěje, 

nárok na výchovné mu nevznikne. 

 

Riziko možného nesouladu s ústavním pořádkem ČR  

Z hlediska ústavnosti se může jevit problematicky rozdílný postup při přiznání 

výchovného u důchodů přiznaných před účinností navržené právní úpravy – zatímco ženám se 

důchody zvýší o výchovné obvykle automaticky (na základě údaje o počtu vychovaných dětí 

evidovaného pro účely snížení hranice důchodového věku), mužům lze výchovné přiznat pouze 

na základě podané žádosti (údaj o počtu dětí nemají plátci důchodu ve své evidenci, protože 

dosud neměli důvod jej sledovat). 

Po stránce hmotněprávní je návrh genderově neutrální (nárok na výchovné může 

vzniknout ženám i mužům, podmínky jsou pro obě pohlaví zcela totožné), avšak z hlediska 

proveditelnosti je třeba nastavit proces směřující k získání tohoto nároku u každého pohlaví 

odlišně. Zavedení stejného procesního režimu by totiž bylo nereálné, neboť by bylo pro plátce 

důchodu administrativně nezvládnutelné. Je proto třeba (i z hlediska zásady hospodárnosti) 
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zjednodušovat a v maximální míře využívat v případě žen údaj o výchově, který mají plátci 

důchodu k dispozici. U mužů není objektivně jiná možnost než přiznání výchovného pouze na 

žádost. Lze mít za to, že pro zavedení této částečné „procesní“ nerovnosti existují dostatečně 

závažné a obhajitelné důvody. Pokud by výchovné mělo být všem poživatelům dříve 

přiznaných starobních důchodů (ženám i mužům) přiznáváno ve stejném procesním režimu, 

muselo by se tak dít pouze na žádost, což by bylo vzhledem k počtu poživatelů starobních 

důchodů (2,3 mil.) pro orgány sociálního zabezpečení nerealizovatelné. 

 

Riziko pro veřejné rozpočty 

Zavedení této poměrně významné bonifikace pro uvažovanou velmi širokou skupinu 

osob je rizikem pro státní rozpočet, neboť dojde ke zvýšení výdajů na důchody. Sekundárně 

nelze v souvislosti se zavedením této bonifikace zcela vyloučit možnou změnu chování při 

rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu, nicméně dříve provedené analýzy týkající se 

důvodů odchodu do důchodu4 neukazují samotnou výši důchodu jako významnější faktor. 

Případnou změnu chování a z ní vyplývající dopady do výdajů státního rozpočtu lze proto 

považovat za spíše marginální. 

Je třeba upozornit, že opatření bude solidárně financováno z prostředků všech 

pojištěnců, kteří odvádějí příspěvky do základního důchodového pojištění. Navýšení pojistného 

za účelem financování dodatečných nákladů souvisejících se zavedením výchovného se 

nepředpokládá. 

 

2.  Návrh variant řešení 

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá čtyři varianty navýšení příjmů důchodců. 

V úvodní fázi procesu RIA byla zvažována i varianta, které by představovala principiálně 

odlišný postup, a to formou daňové asignace, tj. postupu, kdy by měl pojištěnec možnost 

asignovat část placené daně z příjmu (až na úroveň možného daňového bonusu) svým rodičům 

až do úrovně daného procenta svého příjmu. Tento systematicky odlišný přístup byl již na 

počátku (při představení možností v Komisi pro spravedlivé důchody) velkou většinou členů 

Komise odmítnut a byl tedy z dalšího posuzování vyřazen. 

Varianta nulová – Ponechání současného stavu 

Nedojde k zákonné změně upravující bonifikaci za výchovu dítěte/dětí. Stále tedy bude 

existovat relativně významný rozdíl mezi průměrnou výši starobního důchodu mužů a žen, 

nebude podniknut žádný krok k tomu, aby se tento rozdíl snížil a aby byla současně adekvátně 

oceněna významná zásluha spočívající přínosu nového pojištěnce do základního důchodového 

pojištění. 

Varianta 1 – Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě, nejvýše však 

za 3 vychované děti 

                                            
4Například ze studie VÚPSV „Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu“ Milan Šlapák, 
Martin Holub, Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017 - ISBN 978-80-7416-320-3 (str. 80) vyplývá, že klíčovou 
roli při rozhodování pro odchod do předčasného starobního důchodu hraje v první řadě ekonomický status 
jedince – nezaměstnaní inklinují k podávání žádosti o předčasný starobní důchod bez ohledu  na další faktory. U 
ekonomicky aktivních má pak největší váhu faktor zdraví.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNC2SK8K7U)



 

 
14 

 

U osob, jimž byl starobní důchod přiznán před účinností nové úpravy, z technických 

důvodů není v přiměřeném čase možný jiný způsob bonifikace za výchovu než přímé navýšení 

starobního důchodu, proto se navrhuje „paušální“ bonifikace za výchovu dětí pevnou částkou.  

U osob, kterým bude důchod teprve přiznáván za účinnosti nové úpravy, by přicházelo 

v úvahu i přijetí jiných bonifikačních instrumentů, které by byly z hlediska koncepce 

důchodového systému méně invazivní, přinesly by orgánům sociálního zabezpečení méně 

závažných administrativních komplikací a vykazovaly by vyšší míru individualizace. Mohlo by 

se jednat např. o zvýhodněné hodnocení doby péče vyšším procentem výpočtového základu, 

nebo zavedení fiktivních vyměřovacích základů za dobu péče, apod. 

Z rozsáhlých diskusí a analýz však později vyplynulo, že z hlediska proveditelnosti a 

srozumitelnosti pro pojištěnce se jako nejvhodnější jeví přiznat všem starobním důchodcům 

(současným i budoucím), kteří zajišťovali výchovu dítěte/dětí, pevnou částku, jejíž výše bude 

stanovena paušálně, bez ohledu na předchozí příjmy či pracovní kariéru dané osoby, a bude se 

tedy jednat o ocenění v rovné výši pro každého pojištěnce. Zavedení rozdílných způsobů 

bonifikace pro současné a budoucí důchodce by mohlo vést v individuálních případech k velmi 

rozdílným výsledkům a vyvolávalo by tak neodůvodněné nerovnosti, zvýšený zájem veřejnosti 

o přiznání tzv. předčasných starobních důchodů, popř. poptávku po nalezení spravedlivějšího 

řešení.  

Vzhledem k tomu, že zásluhy o budoucnost financování základního důchodového 

pojištění jsou u osob, které vychovaly více dětí, obecně větší, než u osob s menším počtem dětí, 

jeví se spravedlivé koncipovat bonus za výchovu tak, aby tuto skutečnost odrážel. K celkové 

výši bonusu se proto dospěje tak, že částka náležející za jedno vychované dítě se násobí 

celkovým počtem dětí, které daný pojištěnec v průběhu svého života vychoval. Maximum 

započitatelných dětí je 3, maximální výše bonusu za výchovu může tedy v prvním roce 

účinnosti nové úpravy činit 1 500 Kč. 

Varianta 2 – Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě, nejvýše však 

za 3 vychované děti, osobám, které splňují tzv. „ekonomickou podmínku“ 

Princip tohoto řešení je obdobný jako u varianty 1, avšak s tím, že nárok na bonifikaci, 

resp. její celková výše, by byly v individuálních případech podmíněny ještě další skutečností, 

a sice celkovou výší starobního důchodu (před přiznání této bonifikace) v relaci k průměrné 

výši starobního důchodu. Výchovné by tedy bylo stanoveno tak, aby součet důchodu před 

zvýšením a částky zvýšení nepřesáhl průměrný starobní důchod. Pokud by např. průměrný 

důchod činil 13 4265 Kč, pak u důchodkyně se starobním důchodem ve výši 13 200 Kč by došlo 

k navýšení jen o 226 Kč, nikoli o 500 Kč, a to bez ohledu na to, zda vychovala jedno dítě nebo 

např. tři děti. To by ve svých důsledcích v řadě případů znamenalo zvýšení zásluhové části 

starobního důchodu řádově o jednotky korun. 

Důvody možného zavedení ekonomické podmínky jsou především rozpočtové. Krom 

toho by bylo možno vycházet ze zobecněné úvahy, že výchova dětí se na výši důchodového 

nároku nejvíce negativně projevila u osob, které poté nedosáhly ani na částku průměrného 

starobního důchodu a je pro ně proto nejtěžší se s těmito důsledky vyrovnat. V případě osob 

s průměrnými a nadprůměrnými důchody byl dopad výchovy dětí na pracovní kariéru (potažmo 

na pozdější výši důchodu) méně závažný. 

Z konzultací a analýz vyplynulo, že sledování ekonomické podmínky se jeví značně 

problematické, přineslo by v praxi významné administrativní komplikace (zvláště pokud by šlo 

                                            
5 Částka 13 426 Kč je hodnota průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu používaná pro 

výpočet valorizace od ledna 2020 (hodnota průměrného důchodu z června 2019).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNC2SK8K7U)



 

 
15 

 

o důchody s mezinárodním prvkem) a vyvolávalo by zásadní nespokojenost těch, kdo 

ekonomickou podmínku nesplní, přestože výchovu rovněž zajišťovali. Ekonomická podmínka 

totiž do značné míry znehodnocuje snahu o předchozí účast na pojištění a popírala by i smysl 

navrhované úpravy, neboť za zásluhy o přínos budoucích pojištěnců do systému by neocenila 

všechny vychovávající osoby, ale pouze některé. V případě podprůměrných předčasných 

důchodů by výchovné z velké části přispívalo k odbourání účinku tzv. pojistně-matematické 

sankce, což by bylo problematické ve vztahu k osobám, které se chovaly zodpovědněji a 

vyčkaly až do dosažení důchodového věku. V minulosti právní úprava obsahovala tzv. 

„ekonomickou podmínku“ v případě souběhu nároku na výplatu starobního, vdovského nebo 

dřívějšího částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, která však byla 

postupně odstraňována zejména s ohledem na praktické provádění důchodového pojištění.   

Varianta 3 – Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč každému příjemci, který vychoval 

alespoň jedno dítě  

Princip tohoto řešení je obdobný jako u varianty 1, avšak s tím, že počet vychovaných 

dětí by v tomto případě nebyl rozhodný, neboť každému pojištěnci, který vychoval alespoň 

jedno dítě, by se zásluhová část zvýšila o pevnou částku 500 Kč. Částka by se tedy nenásobila 

počtem vychovaných dětí. 

Toto řešení má výrazně nižší rozpočtové dopady, než je tomu podle varianty 1, avšak 

ve srovnání s ní se varianta 3 jeví podstatně méně spravedlivá, neboť nezohledňuje individuální 

míru zásluh každého pojištěnce.  

Varianta 4 – Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč každému příjemci, který vychoval 

alespoň jedno dítě, a splňuje tzv. „ekonomickou podmínku“ 

Princip tohoto řešení je obdobný jako u varianty 2, avšak s tím, že počet vychovaných 

dětí by v tomto případě nebyl rozhodný, neboť každému pojištěnci, který vychoval alespoň 

jedno dítě, by se zásluhová část zvýšila o pevnou částku 500 Kč. Částka by se tedy nenásobila 

počtem vychovaných dětí. Výchovné by navíc bylo stanoveno tak, aby součet důchodu před 

zvýšením a částky zvýšení nepřesáhl průměrný starobní důchod. 

Toto řešení má výrazně nižší rozpočtové dopady, než je tomu podle variant 1 až 3, avšak 

projevují se u něj v největší míře problematické aspekty popsané u varianty č. 2 a 3. Jeví se 

tedy ze všech variant nejméně spravedlivé a nejméně naplňující zadání vyplývající 

z Programového prohlášení vlády. 

 

3.   Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Přínosem navrhovaného opatření bude splnění záměru obsaženého v Programovém 

prohlášení vlády, tj. adekvátní ocenění osob, které získaly významnou zásluhu z hlediska 

budoucnosti financování základního důchodového pojištění tím, že dlouhodobě zajišťovaly 

výchovu dětí, čímž se (obvykle) postaraly o přínos nových pojištěnců do systému. Přínosem 

bude rovněž zmírnění dlouhodobě kritizovaného jevu, jímž je poměrně velký rozdíl mezi 

průměrným starobním důchodem žen a mužů. Tyto přínosy se projeví jak u důchodů, které 

budou přiznávány v budoucnu, tak u důchodů přiznaných v období před datem účinnosti nové 

úpravy. 

Nákladem navrhovaného opatření jsou především zvýšené výdaje státního rozpočtu na 

krytí výdajů spojených s vyššími důchody osob, které v největším rozsahu zajišťovaly výchovu 
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dítěte/dětí. Dalším nákladem bude potřeba zajistit administrativní připravenosti nositelů 

pojištění. V důsledku zavedení zvýšení důchodu za vychované děti budou muset plátci důchodů 

zásadním způsobem rozšířit všechny své evidence a veškeré aplikační vybavení, které tyto 

evidence využívá pro zpracování tuzemských i zahraničních výplat. Výši mzdových nákladů 

na přesčasovou práci nutnou pro aktualizaci databází odhaduje ČSSZ (jakožto orgán sociálního 

zabezpečení, který vyplácí důchod největšímu počtu pojištěnců) na cca 12 mil. Kč, náklady na 

úpravu aplikací budou činit odhadem 75 mil. Kč. Pro samotné provádění bude třeba dočasné 

personální posílení o 40 směrných míst na období 2,5 roku, což si vyžádá 35,4 mil. Kč. 

U ostatních orgánů sociálního zabezpečení neumožňuje stávající programové a 

aplikační vybavení realizaci navrhované změny a vyžaduje vytvoření zcela nových podpůrných 

aplikačních prostředků, které umožní realizaci i dalších dvou zásadních návrhů novel 

důchodové reformy. Výdaje jsou proto vyčísleny součtem na všechny tři novely zákonů. 

U Ministerstva obrany bude třeba pořídit odpovídající programové vybavení odhadem 

za 100 až 200 mil. Kč. U Ministerstva spravedlnosti (Vězeňská služba) půjde o jednorázový 

náklad na pořízení nového systému odhadem ve výši 20 mil. Kč a pravidelné roční náklady na 

jeho údržbu ve výši 2 mil. Kč. U Ministerstva vnitra půjde o jednorázové náklady na úrovni 7,2 

mil. Kč. Vzhledem ke svému charakteru jsou tyto výdaje v zásadě nezávislé na výši částky za 

vychované dítě a jsou tedy ve všech analyzovaných variantách shodné. 

Na straně pojištěnců, resp. zaměstnavatelů, se žádné dodatečné náklady 

nepředpokládají.  

3.2. Náklady jednotlivých variant 

Varianta nulová 

Při zachování současného stavu by i nadále platila stejná pravidla pro výpočet 

starobního důchodu, což by nepřinášelo žádné dodatečné náklady na straně státního rozpočtu. 

Varianta 1 - Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě, nejvýše však 

za 3 vychované děti 

Navrhované opatření v této variantě zavedení tzv. výchovného zvýší výdaje na důchody 

v prvním roce o částku 17,6 – 18,6 mld. Kč. Tyto výdaje se budou v dalších letech zvyšovat 

v závislosti na tom, jak budou zvyšovány zásluhové části vyplácených důchodů. 

Na základě údaje o vyplácených důchodech se odhaduje, že je aktuálně vyplácen starobní 

důchod 1,4 mil. důchodkyním, které v minulosti vychovaly děti, a měly by tak nárok na 

výchovné. Průměrná částka výchovného by měla lehce přesáhnout 1 000 Kč, což odpovídá 

v průměru o něco více než 2 dětem na jednu ženu, která děti měla. Náklad na výchovné u této 

skupiny by pak činil výše uvedených 17,6 mld. Kč. V případě, že o takové děti pečoval ve 

větším rozsahu muž a bude nakonec výchovné přiznáno jemu, nebude to mít na celkové výdaje 

vliv. 

Kromě výše uvedeného počtu žen je v současnosti vyplácen starobní důchod i cca 90 

tis. vdovců, tj. mužům, jejichž manželka již zemřela. Tito muži by si také mohli potenciálně 

o výchovné požádat. Náklad u této skupiny by mohl činit v prvním roce maximálně zhruba 1 

mld. Kč. 

Varianta 2 - Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě, nejvýše však 

za 3 vychované děti, osobám, které splňují tzv. „ekonomickou podmínku“ 

Navrhované opatření v této variantě zavedení tzv. výchovného zvýší výdaje na důchody 

v prvním roce o částku 8,6 mld. Kč. Tyto výdaje se budou v dalších letech zvyšovat v závislosti 

na tom, jak budou zvyšovány zásluhové části vyplácených důchodů. 
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Na základě údaje o vyplácených důchodech se odhaduje, že je aktuálně vyplácen 

starobní důchod 1,06 mil. důchodkyním, které v minulosti vychovaly děti a výše jejich důchodu 

je nižší než výše průměrného starobního důchodu, a měly by tak nárok na výchovné. Průměrná 

částka výchovného by měla dosáhnout téměř 700 Kč. Náklad na výchovné u této skupiny by 

pak činil výše uvedených 8,6 mld. Kč. V případě, že o takové děti pečoval ve větším rozsahu 

muž a bude nakonec výchovné přiznáno jemu, nebude to mít na celkové výdaje vliv. 

Varianta 3 – Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč každému příjemci, který vychoval 

alespoň jedno dítě  

Navrhované opatření v této variantě zavedení tzv. výchovného zvýší výdaje na důchody 

v prvním roce o částku 8,4 – 8,9 mld. Kč. Tyto výdaje se budou v dalších letech zvyšovat 

v závislosti na tom, jak budou zvyšovány zásluhové části vyplácených důchodů. 

Na základě údaje o vyplácených důchodech se odhaduje, že je aktuálně vyplácen 

starobní důchod 1,4 mil. důchodkyním, které v minulosti vychovaly děti, a měly by tak nárok 

na výchovné. Průměrná částka výchovného by činila 500 Kč. Náklad na výchovné u této 

skupiny by pak činil výše uvedených 8,4 mld. Kč. V případě, že o takové děti pečoval ve větším 

rozsahu muž a bude nakonec výchovné přiznáno jemu, nebude to mít na celkové výdaje vliv. 

Kromě výše uvedeného počtu žen je v současnosti vyplácen starobní důchod i cca 90 

tis. vdovců, tj. mužům, jejichž manželka již zemřela. Tito muži by si také mohli potenciálně 

o výchovné požádat. Náklad u této skupiny by mohl činit v prvním roce maximálně zhruba 

0,5 mld. Kč. 

Varianta 4 – Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč každému příjemci, který vychoval 

alespoň jedno dítě, a splňuje tzv. „ekonomickou podmínku“ 

Navrhované opatření v této variantě zavedení tzv. výchovného zvýší výdaje na důchody 

v prvním roce o částku 5,8 mld. Kč. Tyto výdaje se budou v dalších letech zvyšovat v závislosti 

na tom, jak budou zvyšovány zásluhové části vyplácených důchodů. 

Na základě údaje o vyplácených důchodech se odhaduje, že je aktuálně vyplácen 

starobní důchod 1,06 mil. důchodkyním, které v minulosti vychovaly děti a výše jejich důchodu 

je nižší než výše průměrného starobního důchodu, a měly by tak nárok na výchovné. Průměrná 

částka výchovného by měla dosáhnout necelých 500 Kč. Náklad na výchovné u této skupiny 

by pak činil výše uvedených 5,8 mld. Kč. V případě, že o takové děti pečoval ve větším rozsahu 

muž a bude nakonec výchovné přiznáno jemu, nebude to mít na celkové výdaje vliv. 

3.3. Přínosy jednotlivých variant 

Varianta nulová 

Při zachování současného stavu by i nadále platila stejná pravidla pro výpočet 

starobního důchodu, což by nepřinášelo žádné dodatečné přínosy pro osoby, které vychovaly 

děti. 

Varianta 1 - Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě, nejvýše však 

za 3 vychované děti 

Návrh v této variantě povede ke zlepšení příjmové situace starobních důchodců, kteří 

v minulosti zajišťovali výchovu dítěte/dětí. V konkrétním případě se může jednat o navýšení 

zásluhové části až o 1 500 Kč (při výchově tří a více dětí). Tento finanční efekt bude přirozeně 

nejvíce znatelný u osob s nejnižšími důchody. Výše výchovného není vázána na výši důchodu 

nebo na předchozí příjmy pojištěnce. Návrh dopadne stejným způsobem jak na osoby, jimž 

bude starobní důchod teprve přiznáván, tak na osoby, které tuto dávku již pobírají. Nárok na 
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výchovné za výchovu konkrétního dítěte má vždy pouze jedna z osob, které výchovu 

zajišťovaly, a to ta, která se na ní podílela v největším rozsahu. Tato varianta míří na nejširší 

okruh pečujících osob, neboť zahrnuje všechny osoby, které vychovaly alespoň jedno dítě. 

Zároveň je částka stanovena za každé vychované dítě, tj. může dosáhnout až výše 1 500 Kč. 

Varianta 2 - Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě, nejvýše však 

za 3 vychované děti, osobám, které splňují tzv. „ekonomickou podmínku“ 

Návrh v této variantě povede ke zlepšení příjmové situace starobních důchodců, kteří 

v minulosti zajišťovali výchovu dítěte/dětí a jejichž starobní důchod nedosahuje výše 

průměrného starobního důchodu. V konkrétním případě se jedná o navýšení zásluhové části až 

o 1 500 Kč (při výchově tří a více dětí). Tento finanční efekt bude nejvíce znatelný u osob 

s nejnižšími důchody, kde dosáhne plné výše, zatímco u příjemců vyšších důchodů může být 

krácen, popř. nebude náležet vůbec. Výše výchovného bude vázána na výši důchodu ale ne už 

na předchozí příjmy pojištěnce. Návrh dopadne stejným způsobem jak na osoby, jimž bude 

starobní důchod teprve přiznáván, tak na osoby, které tuto dávku již pobírají. Nárok na 

výchovné za výchovu konkrétního dítěte má vždy pouze jedna z osob, které výchovu 

zajišťovaly, a to ta, která se na ní podílela v největším rozsahu. Tato varianta zužuje počet osob 

s nárokem na částku za vychované dítě pouze na příjemce důchodů nižších, než je definovaná 

částka. Výše částky je za každé vychované dítě a může dosáhnout až 1 500 Kč, nicméně pouze 

o poživatelů nižších důchodů, neboť je omezena ekonomickou podmínkou. 

Varianta 3 – Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč každému příjemci, který vychoval 

alespoň jedno dítě  

Návrh v této variantě povede ke zlepšení příjmové situace starobních důchodců, kteří 

v minulosti zajišťovali výchovu alespoň jednoho dítěte. V konkrétním případě se jedná o 

navýšení zásluhové části o 500 Kč. Tento finanční efekt bude nejvíce znatelný u osob 

s nejnižšími důchody. Výše výchovného nebude vázána na výši důchodu ani na předchozí 

příjmy pojištěnce. Návrh dopadne stejným způsobem jak na osoby, jimž bude starobní důchod 

teprve přiznáván, tak na osoby, které tuto dávku již pobírají. Nárok na výchovné za výchovu 

konkrétního dítěte má vždy pouze jedna z osob, které výchovu zajišťovaly, a to ta, která se na 

ní podílela v největším rozsahu. Tato varianta míří na nejširší okruh pečujících osob, neboť 

zahrnuje všechny osob, které vychovaly alespoň jedno dítě. Částka je však stanovena nezávisle 

na počtu vychovaných dětí, tj. dosahuje u všech částky 500 Kč. 

Varianta 4 – Zvýšení starobního důchodu o 500 Kč každému příjemci, který vychoval 

alespoň jedno dítě, a splňuje tzv. „ekonomickou podmínku“ 

Návrh v této variantě povede ke zlepšení příjmové situace starobních důchodců, kteří 

v minulosti zajišťovali výchovu dítěte/dětí a jejichž starobní důchod nedosahuje výše 

průměrného starobního důchodu. V konkrétním případě se jedná o navýšení zásluhové části až 

o 500 Kč. Tento finanční efekt bude nejvíce znatelný u osob s nejnižšími důchody, kde dosáhne 

plné výše, zatímco u příjemců vyšších důchodů může být krácen, popř. nebude náležet vůbec. 

Výše výchovného bude vázána na výši důchodu ale ne už na předchozí příjmy pojištěnce. Návrh 

dopadne stejným způsobem jak na osoby, jimž bude starobní důchod teprve přiznáván, tak na 

osoby, které tuto dávku již pobírají. Nárok na výchovné za výchovu konkrétního dítěte má vždy 

pouze jedna z osob, které výchovu zajišťovaly, a to ta, která se na ní podílela v největším 

rozsahu. Tato varianta zužuje počet osob s nárokem na částku za vychované dítě pouze na 

příjemce důchodů nižších, než je definovaná částka. Výše částky je bez ohledu na počet 

vychovaných dětí stanovena na 500 Kč, nicméně pouze o poživatelů nižších důchodů, neboť je 

omezena ekonomickou podmínkou. 
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3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  

Varianta nulová byla z dalšího posuzování vyloučena, neboť nenaplňuje cíl zadání 

z Programového prohlášení vlády. 

Rozdíl mezi jednotlivými variantami představuje okruh osob s nárokem na výchovné a 

výše samotného výchovného, resp. jeho vazba na počet vychovaných dětí. 

Z pohledu okruhu osob jsou širší variantou varianty 1 a 3, užší potom varianty 2 a 4. 

Z pohledu výše výchovného jsou širší varianty 1 a 2, užší potom varianty 3 a 4. 

Z pohledu celkové šíře návrhu je nejširší varianta 1 a nejužší potom varianta 4. Šíři 

jednotlivých variant odpovídají i náklady na státní rozpočet. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

5.   
Okruh příjemců Poskytnutá částka Pořadí 

Varianta 1 - Zvýšení starobního důchodu 

o 500 Kč za každé vychované dítě, nejvýše 

však za 3 vychované děti Všichni pečovatelé Za každé vychované dítě 1 

Varianta 2 - Zvýšení starobního důchodu 

o 500 Kč za každé vychované dítě, nejvýše 

však za 3 vychované děti, osobám, které 

splňují tzv. „ekonomickou podmínku“ 

Pečovatelé s nižšími 
důchody 

Za každé vychované dítě s 
omezením 3 

Varianta 3 – Zvýšení starobního důchodu 

o 500 Kč každému příjemci, který 

vychoval alespoň jedno dítě  Všichni pečovatelé 
Pouze jednou bez ohledu na 
počet dětí 2 

Varianta 4 – Zvýšení starobního důchodu 

o 500 Kč každému příjemci, který 

vychoval alespoň jedno dítě, a splňuje tzv. 

„ekonomickou podmínku“ 

Pečovatelé s nižšími 
důchody 

Pouze jednou bez ohledu na 
počet dětí s omezením 4 

Jako nejvýhodnější varianta se jeví varianta 1, která poskytuje částku za vychované dítě 

nejširšímu okruhu příjemců, kdy každý, kdo v nejvyšší míře vychoval, má nárok na zvýšení. 

Zároveň je zde nejvyšší i poskytovaná částka, což má nejvyšší potenciál zmírnit rozdíly ve 

výších důchodů způsobené péčí. 

Druhá v pořadí je varianta 3, která má stejný okruh příjemců jako varianta 1, ale 

poskytuje nižší částku. 

Třetí v pořadí je varianta 2, kde je užší okruh příjemců, ale poskytuje vyšší zvýšení. 

Poslední je varianta 4, kde je užší okruh příjemců a nižší zvýšení. 

Z pohledu zvolených kritérií má v pohledu naplnění cíle mírně vyšší váhu okruh 

příjemců než samotná výše, což se projevilo v pořadí variant 2 a 3. 

MPSV navrhuje řešení, spočívající v realizaci varianty 1 a na základě meziresortního 

připomínkového řízení s odstraněním maximálního počtu zohledněných dětí v počtu 3. 

Detailně je navržené řešení popsáno v kapitole 1.5 (Popis cílového stavu). Toto řešení bude 

dále rozpracováno.  

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

V případě navrhovaného řešení budou za implementaci odpovídat orgány sociálního 

zabezpečení: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
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 Česká správa sociálního zabezpečení, 

 okresní správy sociálního zabezpečení, 

 Ministerstvo obrany, 

 Ministerstvo spravedlnosti, 

 Ministerstvo vnitra. 

V případě některých stávajících příjemců  důchodů bude nutné podat žádost o přiznání 

výchovného. Příjemci budou o změnách informováni standardními informačními kanály, které 

jsou osvědčeny k informování o podobném typu změn. 

 

Vynucování 

Vzhledem k tomu, že v případě přijetí navrhovaného řešení se jedná o opatření 

ve prospěch důchodců a je zajišťováno orgány sociálního zabezpečení, nepředpokládá se 

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

předpisech. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Z hlediska kritérií přezkumu účinnosti, která jsou dána obecnými zásadami 

pro hodnocení dopadů regulace, se navrhuje stanovit lhůtu pro přezkum účinnosti regulace 

v délce 5 let, přičemž je nutné brát do úvahy skutečnost, že samotná podstata navrhovaného 

řešení vede k naplnění zamýšlených cílů. Sledovanými ukazateli bude počet starobních 

důchodců v členění na muže a ženy, a průměrná výše starobního důchodu členění na muže a 

ženy a medián starobního důchodu opět v členění na muže a ženy. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

Ministerstvo obrany 

Odbor sociálního zabezpečení 

Vršovická 1429/64 

101 00   Praha 10 

 

Ministerstvo vnitra 

Odbor sociálního zabezpečení 

P.O.Box 122 

140 21   Praha 4 

ID datové schránky: 6bnaawp 

 

Generální ředitelství Vězeňské služby 

(Ministerstvo spravedlnosti) 

Soudní 1672/1a 

140 67  Praha 4 

ID datové schránky: b86abcb 
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Křížová 25 

225 08   Praha 5 

ID datové schránky: 49kaiq3 

 

Kromě toho se problematikou posílení principu zásluhovosti v důchodové oblasti jako 

jedním ze svých prioritních úkolů zabývala i Komise pro spravedlivé důchody 

(http://duchodovakomise.cz/), dále jen „Komise“, v níž jsou zastoupeny všechny parlamentní 

politické strany a řada odborných institucí a hlavních organizací sociálních partnerů.  

 

Vyhodnocení konzultací 

Téma posílení důchodů žen bylo projednáváno v Komisi v květnu a v září 2019. 

Posílení důchodů žen bonifikací pevnou částkou bylo podpořeno zástupci téměř všech 

parlamentních stran. Preference, jak konkrétně bonifikaci realizovat, nebyly již jednotné. 

Z přítomných 32 členů komise se 16 vyjádřilo pro realizaci bonifikace (6 proti) – podpořili 

závěr, aby Komise doporučila ministryni práce a sociálních věcí postoupit k projednání 

v koaliční radě záměr „Zvýšení důchodů fixní částkou zohledňující výchovu dětí“, přičemž při 

volbě varianty a parametrů mají být zohledněny rozpočtové možnosti střednědobého výhledu 

státního rozpočtu. V dalším hlasování se 13 členů Komise vyjádřilo pro bonifikaci podle počtu 

vychovaných dětí (6 proti) a 10 pro navýšení jen do hranice průměrného důchodu (6 proti). 

Návrh úpravy byl konzultován především s ČSSZ, která jej rozsáhle připomínkovala. 

V rámci připomínek upozornila na závažná administrativní rizika, která jsou zmíněna v oddílu 

1.7 tohoto materiálu.  Na obdobná rizika poukázaly v rámci konzultací rovněž orgány 

sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. Prevencí těchto rizik může 

být dostatečně dlouhá doba legisvakance. 
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Příloha 

Porovnání průměrného OVZ, průměrné doby pojištění a průměrné výše 

nově přiznaných starobních důchodů u žen s dětmi s muži a bezdětnými 

ženami 

 

1. Shrnutí 

Z níže provedené analýzy průměrného OVZ, průměrné doby pojištění (dále „DP“) a 

průměrné výše nově přiznaných (dále „NP”) starobních důchodů u žen s dětmi s muži a 

bezdětnými ženami ve sledovaném období let 2007 až 20176 vyplývají tyto závěry: 

 

 průměrný OVZ:  

- vezmeme-li průměrný OVZ bezdětných žen jako základ, pak průměrný OVZ 

mužů převyšuje průměrný OVZ bezdětných žen v průměru o 23,0 %, průměrný 

OVZ  žen s dětmi je naopak nižší než průměrný OVZ bezdětných žen, a to 

v průměru o 5,4 % u žen s jedním dítětem až po 41,5 % u žen s pěti a více dětmi 

- v průběhu sledovaného období je odchylka průměrného OVZ mužů a žen 

s dětmi od žen bezdětných spíše konstantní s  trendem velmi pomalého 

přibližování k průměrnému OVZ bezdětných žen 

 

 průměrná DP: 

- průměrná DP žen je nižší než u mužů, což souvisí se stále ještě nesjednoceným 

důchodovým věkem mezi muži a ženami; zatímco v roce 2017 byla průměrná 

DP bezdětných žen o 2 roky nižší než u mužů, u žen s pěti dětmi tento rozdíl 

činí již 6 let a 5 měsíců při rozdílu v zákonem stanoveném důchodovém věku 4 

roky a 8 měsíců 

- ženy s pěti a více dětmi jsou však jedinou kategorií, u které v porovnání s rokem 

2011 rostla průměrná DP rychleji než důchodový věk; u všech ostatních 

kategorií žen i mužů rostla průměrná DP pomaleji, než se zvyšoval důchodový 

věk 

- vezmeme-li průměrnou DP bezdětných žen jako základ, pak průměrná DP u NP 

starobních důchodů u mužů vykazuje spíše konstantní stav, kdy jejich průměrná 

DP od roku 2011 převyšuje průměrnou dobu pojištění bezdětných žen v průměru 

o 4,7 %; průměrná DP žen s jedním a dvěma dětmi je téměř shodná s průměrnou 

DP žen bezdětných (u žen s jedním dítětem je nižší v průměru jen o 0,6 % a u 

žen se dvěma dětmi nižší v průměru jen o 1,5 %); největší průměrnou odchylku 

vykazuje kategorie žen s pěti a více dětmi, a to -12,4 %, současně se však tato 

kategorie nejrychleji přibližuje průměrné době bezdětných žen 

 

 průměrná výše NP starobního důchodu: 

                                            
6 Z analýzy byl vyloučen rok 2014, neboť v tomto roce neplatí předpoklad, že rok přiznání důchodu 

pro danou kategorii žen lze jednoznačně přiřadit k určitému věku ženy. 
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- vezmeme-li průměrnou výši NP starobního důchodu bezdětných žen jako 

základ, pak průměrná výše NP starobního důchodu mužů převyšuje průměrnou 

výši NP starobního důchodu bezdětných žen v průměru o 11,2 %, u žen s dětmi 

je průměrná výše NP starobního důchodu naopak nižší než u bezdětných žen, a 

to v průměru o 2,9 % u žen s jedním dítětem až po 27,0 % u žen s pěti a více 

dětmi 

- v průběhu sledovaného období je odchylka průměrné výše NP starobního 

důchodu mužů a žen s dětmi od žen bezdětných spíše konstantní, přičemž ke 

sbližování výše NP starobních důchodů mužů a bezdětných žen nedochází; 

naopak u žen s dětmi lze sledovat velmi pomalé přibližování výše jejich 

průměrných NP starobních důchodů s průměrnými NP starobními důchody 

bezdětných žen, nejvíce v kategorii žen s pěti a více dětmi  

 náhradový poměr7: 

- v důsledku vyššího průměrného OVZ mužů jsou jejich důchody v porovnání 

s důchody žen nejvíce redukovány; mužům se tak nejvíce snižuje náhradový 

poměr; u žen naopak s vyšším počtem dětí a nižším průměrným OVZ náhradový 

poměr roste a projevuje se tak vyšší míra solidarity  

- zatímco byl v roce 2017 náhradový poměr u mužů 43,8 %, u žen bezdětných 

47,8 %, u žen s pěti a více dětmi dosáhl 59,0 % 

2. Postup zpracování analýzy - zdroje dat a předpoklady 

V současné době má MPSV k dispozici důchodovou statistiku pouze v členění podle pohlaví 

(muži/ženy), ale nemá k dispozici důchodovou statistiku žen v členění podle počtu 

(vychovaných) dětí. 

Přesto lze ze stávající statistiky NP přímých důchodů při přijetí určitých zjednodušujících 

předpokladů provést analýzu průměrného OVZ, průměrné DP a průměrné výše důchodu žen 

podle počtu dětí. Je to dáno tím, že důchodový věk žen zatím nebyl sjednocen, prozatím se u 

žen liší podle počtu dětí (zákonem daný jiný důchodový věk mají ženy bezdětné, s jedním 

dítětem, se dvěma dětmi a ženy s třemi a čtyřmi dětmi a ženy s více než pěti dětmi). 

Vstupní statistikou pro analýzu jsou: 

- přiznané přímé důchody podle OVZ a věku důchodce (1.7.2 Křížové tabulky OVZ - 

VĚK rrrr) 

- přiznané přímé důchody podle DP a věku důchodce (1.7.3 Křížové tabulky DobaPoj - 

VĚK rrrr) 

- přiznané přímé důchody podle výše důchodu a věku důchodce (Počty a výše důchodů 

k 12_rrrr-mpsv). 

Výše uvedené statistiky obsahují věk, ve kterém je pojištěnci přiznán starobní důchod a 

přijmeme-li předpoklad, že ženám je přiznáván starobní důchod právě ve věku, kdy dosáhnou 

zákonem stanoveného věku pro vznik nároku na starobní důchod, lze podle věku přiznání 

důchodu rozčlenit ženy do kategorií dle počtu dětí. Tento předpoklad platí v letech 2007, 2011, 

2012, 2013, 2015, 2016 a 2017, v roce 2014 tento předpoklad neplatí, neboť rok přiznání 

důchodu pro danou kategorii žen nelze jednoznačně přiřadit k určitému věku ženy.  

                                            
7 Náhradovým poměrem je zde označen podíl průměrné výše NP starobního důchodu a průměrného 

OVZ v roce přiznání starobního důchodu. 
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3. Detailní výstupy analýzy 

Průměrný OVZ NP starobních důchodů (S-muži a S-ženy) 

      Vezmeme-li průměrný OVZ bezdětných žen jako základ, pak průměrný OVZ mužů a žen s 

dětmi vykazuje ve sledovaném období spíše konstantní procentní odchylku s trendem velmi 

pomalého přibližování k průměrnému OVZ bezdětných žen: 

- průměrný OVZ mužů převyšuje průměrný OVZ bezdětných žen v průměru o 23,0 % (v 

roce 2007 o 23,0 %, v roce 2017 o 20,6 %) 

- průměrný OVZ žen s jedním dítětem je nižší než průměrný OVZ bezdětných žen 

v průměru o 5,4 % (v roce 2007 o 7,7 %, v roce 2017 o 4,0 %) 

- průměrný OVZ žen se dvěma dětmi je nižší než průměrný OVZ bezdětných žen 

v průměru o 12,1 % (v roce 2007 o 14,9 %, v roce 2017 o 10,4 %) 

- průměrný OVZ žen se třemi a čtyřmi dětmi je nižší než průměrný OVZ bezdětných žen 

v průměru o 25,8 % (v roce 2007 o 26,7 %, v roce 2017 o 24,6 %) 

- průměrný OVZ žen s pěti a více dětmi je nižší než průměrný OVZ bezdětných žen 

v průměru o 41,5 % (v roce 2007 o 44,0 %, v roce 2017 o 38,3 %) 

-  

 

 

Odchylka průměrného OVZ mužů a žen s dětmi od bezdětných žen

2007 2011 2012 2013 2015 2016 2017 Průměr

Muži 23,0% 25,6% 26,9% 19,2% 20,7% 24,5% 20,6% 23,0%

Ženy - bezdětné 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ženy - 1 dítě -7,7% -6,5% -3,3% -9,8% -6,4% -0,1% -4,0% -5,4%

Ženy - 2 děti -14,9% -11,0% -13,0% -14,9% -13,0% -7,7% -10,4% -12,1%

Ženy - 3 - 4 děti -26,7% -23,8% -28,1% -28,3% -27,3% -22,2% -24,6% -25,8%

Ženy - 5 a více dětí -44,0% -43,5% -38,2% -47,1% -42,1% -37,2% -38,3% -41,5%

Zdroj: MPSV (dle ČSSZ - 1.7.2 Křížové tabulky OVZ - VĚK rrrr)
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Následující graf zobrazuje skutečnost, že průměrné OVZ žen jsou obecně nižší než průměrné 

OVZ mužů a s vyšším počtem dětí výrazně klesají. Téměř identické jsou průměrné OVZ žen 

bezdětných a žen s jedním dítětem.  

 

 

 

Průměrná výše NP starobních důchodů (S-muži a S-ženy)  

      Vezmeme-li průměrnou výši NP starobních důchodů bezdětných žen jako základ, pak průměrná 

výše NP starobních důchodů mužů a žen s dětmi opět vykazuje ve sledovaném období8 spíše 

konstantní procentní odchylku, přičemž:  

- k přibližování výše NP starobních důchodů mužů a bezdětných žen spíše nedochází; 

průměrná výše NP starobních důchodů mužů převyšuje průměrnou výši NP starobních 

důchodů bezdětných žen v průměru o 11,2 %, přičemž nejnižší odchylka byla v roce 

2011 (9.9 %);  

- naopak u žen s dětmi lze sledovat velmi pomalé přibližování výše jejich průměrných 

NP starobních důchodů s průměrnými NP starobními důchody bezdětných žen; průměrná 

výše NP starobních důchodů žen s jedním dítětem je v průměru nižší než u bezdětných žen 

o 2,9 %, u žen se dvěma dětmi pak o 5,9 %, u žen s 3 - 4 dětmi o 14,0 % a u žen s pěti a více 

dětmi o 27,0 %; u této poslední kategorie žen došlo k největšímu „přiblížení“ k výši NP 

                                            
8 Data o průměrné výši NP starobních důchodů za rok 2007, resp. statistika „Počty a výše důchodů 
k 12_2007-mpsv“ nejsou k dispozici. 

Zdroj: MPSV (dle ČSSZ - 1.7.2 Křížové tabulky OVZ - VĚK rrrr)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1
-1

99
9

3
0

00
-3

9
99

5
0

00
-5

9
99

7
0

00
-7

9
99

9
0

00
-9

9
99

1
1

00
0

-1
19

9
9

1
3

00
0

-1
39

9
9

1
5

00
0

-1
59

9
9

1
7

00
0

-1
79

9
9

1
9

00
0

-1
99

9
9

2
1

00
0

-2
19

9
9

2
3

00
0

-2
39

9
9

2
5

00
0

-2
59

9
9

2
7

00
0

-2
79

9
9

2
9

00
0

-2
99

9
9

3
1

00
0

-3
19

9
9

3
3

00
0

-3
39

9
9

3
5

00
0

-3
59

9
9

3
7

00
0

-3
79

9
9

3
9

00
0

-3
99

9
9

4
1

00
0

-4
19

9
9

4
3

00
0

-4
39

9
9

4
5

00
0

-4
59

9
9

Kumulativní počet nově přiznaných důchodů mužů 
a žen podle pásem OVZ - rok 2017

Muži

Ženy - bezdětné

Ženy - 1 dítě

Ženy - 2 děti

Ženy - 3 - 4 děti

Ženy - 5 a více dětí

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNC2SK8K7U)



 

 
26 

 

starobních důchodů bezdětných žen, a to k poklesu z 29,7 % v roce 2011 na 23.7 % v roce 

2017, tj. o 6,0 p. b. 

 

 

Náhradový poměr  

Z výše uvedeného je zřejmé, že v důsledku vyššího průměrného OVZ mužů jsou jejich důchody 

v porovnání s důchody žen více redukovány a mužům se tak nejvíce snižuje náhradový poměr. 

Zatímco byl v roce 2017 náhradový poměr u mužů 43,8 %, u žen s pěti a více dětmi dosáhl 59,0 

%.  

 

 

2011 2012 2013 2015 2016 2017 Průměr

Muži 9,9% 13,0% 10,7% 10,8% 12,5% 10,5% 11,2%

Ženy - bezdětné 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ženy - 1 dítě -4,4% -2,1% -4,2% -3,7% -0,5% -2,6% -2,9%

Ženy - 2 děti -7,0% -6,0% -6,5% -6,7% -3,8% -5,2% -5,9%

Ženy - 3 - 4 děti -14,4% -14,7% -14,4% -15,0% -11,9% -13,3% -14,0%

Ženy - 5 a více dětí -29,7% -26,0% -30,1% -27,0% -25,2% -23,7% -27,0%

Odchylka průměrné výše NP star. důch. mužů a žen s dětmi od 

bezdětných žen

Zdroj: ČSSZ - Počty a výše důchodů k 12_rrrr-mpsv
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Náhradový poměr nově přiznaných starobních důchodů mužů a žen podle počtu dětí

v Kč

Prům. 

OVZ

Prům. 

výše

Náhr. 

poměr

Prům. 

OVZ

Prům. 

výše

Náhr. 

poměr

Prům. 

OVZ

Prům. 

výše

Náhr. 

pomě

r

Prům. 

OVZ

Prům. 

výše

Náhr. 

poměr

Prům. 

OVZ

Prům. 

výše

Náhr. 

pomě

r

Prům. 

OVZ

Prům. 

výše

Náhr. 

pomě

r

Muži 32 120 13 052 40,6% 34 914 13 544 38,8% 33 607 13 597 40,5% 32 698 13 921 42,6% 32 112 13 987 43,6% 33 299 14 581 43,8%

Ženy - bezdětné 25 566 11 871 46,4% 27 505 11 986 43,6% 28 184 12 288 43,6% 27 079 12 558 46,4% 25 787 12 438 48,2% 27 618 13 194 47,8%

Ženy - 1 dítě 23 908 11 342 47,4% 26 590 11 738 44,1% 25 427 11 772 46,3% 25 338 12 087 47,7% 25 750 12 380 48,1% 26 516 12 847 48,4%

Ženy - 2 děti 22 757 11 043 48,5% 23 924 11 262 47,1% 23 984 11 483 47,9% 23 562 11 723 49,8% 23 799 11 963 50,3% 24 744 12 502 50,5%

Ženy - 3 - 4 děti 19 484 10 158 52,1% 19 784 10 229 51,7% 20 215 10 519 52,0% 19 692 10 674 54,2% 20 071 10 952 54,6% 20 827 11 442 54,9%

Ženy - 5 a více dětí 14 454 8 346 57,7% 17 004 8 870 52,2% 14 896 8 592 57,7% 15 690 9 167 58,4% 16 203 9 297 57,4% 17 043 10 061 59,0%

2016 20172011 2012 2013 2015
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Minimální odchylku náhradového poměru od náhradového poměru bezdětných žen vykazuje 

kategorie ženy s jedním dítětem. 

 

Průměrná DP u NP starobních důchodů (S-muži a S-ženy)  

Průměrná DP žen je nižší než u mužů, což souvisí se stále ještě nesjednoceným důchodovým 

věkem mezi muži a ženami. Zatímco v roce 2017 byla průměrná DP bezdětných žen o 2 roky 

nižší než u mužů, u žen s pěti dětmi tento rozdíl činí již 6 let a 5 měsíců při rozdílu v zákonem 

stanoveném důchodovém věku 4 roky a 8 měsíců. 

Ženy s pěti a více dětmi jsou však jedinou kategorií, u které v porovnání s rokem 2011 rostla 

průměrná DP rychleji než důchodový věk (DP rostla o 2,4 roku, zatímco důchodový věk vzrostl 

o 1,5 roku).  U všech ostatních kategorií žen i mužů rostla průměrná DP pomaleji, než se 

zvyšoval důchodový věk. 

Dopočteme-li předpokládaný věk vstupu do ekonomické aktivity rozdílem důchodového věku 

a průměrné doby pojištění, pak kategorie žen s jedním, dvěma a 3 – 4 dětmi vykazuje velmi 

podobné hodnoty jako kategorie muži. Pozdější věk vstupu do ekonomické aktivity vykazuje 

kategorie žen bezdětných a žen s 5 a více dětmi. Ke zjištění důvodu tohoto rozdílu by bylo 

vhodné provést podrobnější analýzu týkající se zápočtu náhradních dob, např. doby studia, péče 

o dítě do 4 let apod., k čemuž v současné době nemáme dostupnou statistiku. 

Zdroj: MPSV
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Vezmeme-li průměrnou DP bezdětných žen jako základ, pak průměrná DP u NP starobních 

důchodů vykazuje ve sledovaném období let 2007 až 2017: 

- u mužů spíše konstantní stav, kdy jejich průměrná DP od roku 2011 převyšuje 

průměrnou dobu pojištění bezdětných žen v průměru o 4,7 % (výjimkou byl rok 2007 s 

odchylkou 8.9 %) 

- průměrná doba žen s jedním a dvěma dětmi téměř shodné hodnoty jako průměrná doba 

žen bezdětných (u žen s jedním dítětem je nižší v průměru jen o 0,6 % a u žen se dvěma 

dětmi v průměru jen o 1,5 %) 

- konstantní až velmi mírný pokles odchylka u žen se 3 – 4 dětmi (v průměru je nižší o 

5.0 %)  

- kategorie žen s 5 a více dětmi největší průměrnou odchylku, a to -12,4 %; současně se 

však tato kategorie nejrychleji přibližuje průměrné době bezdětných žen, a to poklesem 

odchylky z -13,8 % na -10.1 %, tj. o 3,7 p. b. 

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Muži 62,3 62,5 62,6 62,9 63,0 63,2

Ženy - bezdětné 61,0 61,2 61,5 62,0 62,4 62,5

Ženy - 1 dítě 60,0 60,4 60,5 61,0 61,4 61,5

Ženy - 2 děti 59,0 59,4 59,5 60,0 60,4 60,5

Ženy - 3 - 4 děti 58,0 58,4 58,5 59,0 59,4 59,5

Ženy - 5 a více dětí 57,0 57,4 57,5 58,0 58,4 58,5

Muži 45,0 45,2 45,2 45,5 45,6 45,7

Ženy - bezdětné 42,9 42,9 43,0 43,8 43,6 43,7

Ženy - 1 dítě 42,4 42,8 42,7 43,3 43,6 43,6

Ženy - 2 děti 41,9 42,3 42,4 42,9 43,2 43,3

Ženy - 3 - 4 děti 40,5 40,8 40,9 41,3 41,6 41,8

Ženy - 5 a více dětí 36,9 37,8 37,5 38,5 38,5 39,3

Muži 17,3 17,3 17,4 17,4 17,4 17,5

Ženy - bezdětné 18,1 18,3 18,5 18,2 18,8 18,8

Ženy - 1 dítě 17,6 17,6 17,8 17,7 17,8 18,0

Ženy - 2 děti 17,1 17,0 17,1 17,1 17,2 17,2

Ženy - 3 - 4 děti 17,6 17,6 17,6 17,7 17,8 17,7

Ženy - 5 a více dětí 20,1 19,5 20,1 19,6 19,9 19,2

Důch. věk

Prům. DP

Vstup do ekon. aktivity (důch. věk - DP)

Důchodový věk, průměrná doba pojištění a věk při vstupu do 

ekonomické aktivity

Růst důchodového věku a doby pojištění
2011 2012 2013 2015 2016 2017

Muži 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

Ženy - bezdětné 0,0 0,1 0,5 1,0 1,3 1,5

Ženy - 1 dítě 0,0 0,3 0,5 1,0 1,3 1,5

Ženy - 2 děti 0,0 0,3 0,5 1,0 1,3 1,5

Ženy - 3 - 4 děti 0,0 0,3 0,5 1,0 1,3 1,5

Ženy - 5 a více dětí 0,0 0,3 0,5 1,0 1,3 1,5

Muži 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7

Ženy - bezdětné 0,0 -0,1 0,1 0,9 0,7 0,8

Ženy - 1 dítě 0,0 0,4 0,3 0,9 1,2 1,2

Ženy - 2 děti 0,0 0,4 0,5 1,0 1,3 1,4

Ženy - 3 - 4 děti 0,0 0,3 0,5 0,9 1,1 1,3

Ženy - 5 a více dětí 0,0 0,9 0,6 1,6 1,6 2,4

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNC2SK8K7U)
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Následující graf zobrazuje skutečnost, že DP žen je obecně nižší než DP mužů a je ovlivněna 

diferencovaným důchodovým věkem žen v závislosti na počtu dětí.  

Nejkratší dobu pojištění mají ženy s 5 a více dětmi, následovány jsou ženami s 3 – 4 dětmi.  

Době pojištění mužů se nejvíce přibližuje DP žen se dvěma dětmi, poté žen s jedním dítětem a 

dále žen bezdětných, a to až do doby pojištění 43 let. Shodnou dobu pojištění 43 let dosahuje 

27 % žen bezdětných, 27 % žen s jedním dítětem a 29 % žen se dvěma dětmi. Následně je vývoj 

doby pojištění v těchto třech kategoriích žen ovlivňován zákonem stanoveným důchodovým 

věkem.  

Odchylka průměrné DP mužů a žen s dětmi od bezdětných žen

2007 2011 2012 2013 2015 2016 2017 Průměr

Muži 8,9% 4,9% 5,4% 5,2% 3,8% 4,6% 4,6% 5,3%

Ženy - bezdětné 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ženy - 1 dítě -0,7% -1,3% -0,2% -0,6% -1,1% -0,1% -0,3% -0,6%

Ženy - 2 děti -1,6% -2,4% -1,3% -1,4% -2,0% -1,0% -0,9% -1,5%

Ženy - 3 - 4 děti -5,2% -5,8% -4,8% -4,8% -5,6% -4,6% -4,4% -5,0%

Ženy - 5 a více dětí -13,8% -14,1% -11,7% -12,9% -12,2% -11,8% -10,1% -12,4%

Zdroj: MPSV (dle ČSSZ - 1.7.2 Křížové tabulky DP - VĚK rrrr)
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Zdroj: ČSSZ - 1.7.2 Křížové tabulky DP - VĚK rrrr
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