Další výstupy PT3 v souladu s plánem na rok 2015
Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu dne 21. 5. 2015.
V souladu s plánem na rok 2015 pokračovaly také další práce PT3:
1. Pokračovaly práce na metodice mapování transferů mez rodinou a společností a jejich
kvantifikaci.
Byl zpracován a předložen k diskusi pracovní výstup Mapování transferů mezi rodinou a společností
zprostředkovaných státem - 1. část Jednogenerační ukazatele. Tyto Jednogenerační ukazatele
(ukazatele manželského páru) – představují srovnání domácností, které vyhodnocuje transferovou
situaci z pohledu celoživotního cyklu manželského páru (obecně páru žijícího ve společné
domácnosti) v závislosti na počtu dětí v porovnání se stejněpříjmovým párem bez dětí.
Následující tabulky uvádějí výsledky jednogeneračních ukazatelů bilancí transferů pro příjmové
úrovně 50 % mediánové mzdy a 100 % mediánové mzdy.
Tabulka 1, Srovnání bilance transferů vůči páru bez dětí za celý životní cyklus v Kč. pro příjmovou
úroveň 50 % mediánové mzdy (v milionech Kč).

Počet dětí
Bilance transferů vůči páru bez dětí

0
0

1
-1,04

2
-1,24

3
-1,27

4
-1,21

Tabulka 2. Srovnání bilance transferů vůči páru bez dětí za celý životní cyklus v Kč pro příjmovou
úroveň 100 % mediánové mzdy (v milionech Kč),

Počet dětí
Bilance transferů vůči páru bez dětí

0
0

1
-2,00

2
-2,66

3
-2,85

4
-2,82

Z výsledků je patrné, že celkové transfery jsou pro rodiny s dětmi nevýhodné. Tato
nevýhodnost transferů narůstá s počtem dětí a s výší příjmu rodiny. Zároveň výrazně rostou i
celkové náklady na děti za celou domácnost.
V současné době se tyto výsledky diskutují s ohledem na detailnější zpřesnění vypovídací schopnosti
těchto výsledků a použití pro praktické závěry. Je při tom zřejmé, že úplné narovnání těchto
disproporcí není s ohledem na veřejné rozpočty možné a lze činit pouze postupná dílčí
opatření, která by však měla být významným signálem a motivací pro rodiny s dětmi.
Hlavní pozornost v oblasti mapování transferů je zaměřena nyní na:


Rozšíření výpočtů rovněž na dvougenerační ukazatele celkového transferového
příspěvku rodiny, resp. domácnosti, k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.



Systematické metodické vyjádření a kvantifikace celkových nákladů příležitosti
domácnosti v souvislosti s výchovou dětí.

V diskusích je zároveň respektováno, že systémově se narovnáním transferů mezi rodinou a
společností a populační politikou zabývá komplexní rodinná politika. Výstupy jsou k dispozici Odborné
komisi pro rodinnou politiku při MPSV. Dílčí opatření navrhovaná v rámci důchodového systému tak
mají v souladu s mandátem komise naplňovat cíl č. 6 - narovnání transferů mezi rodinou a
společností z hlediska postavení stejněpříjmových domácností a cíl č. 4 - posílení principu
zásluhovosti zohledněním zásluh pracujících rodičů na výchově budoucí generace plátců daní a
pojistného. Důležité je také částečné odstranění a zmírnění nezamýšlených kontraproduktivních
protipopulačních prvků obsažených v současném důchodovém systému,
2. Byly zahájeny práce na řešení vybraných problémů týkajících se zohlednění péče o
zdravotně postižené závislé členy rodiny v důchodovém systému – současného nastavení
systému.
Pracovní podklady pro tuto oblast zpracovává p. JUDr. Jan Hutař.
3. Nad rámec původního plánu probíhaly konzultace s pracovníky MPSV k promítnutí již
přijatého návrhu na společný vyměřovací základ manželů do připravované legislativní
normy.
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