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Shrnutí
Pracovní tým č. 3 Odborné komise pro důchodovou reformu se zabývá řešením
úkolů vyplývajících z Mandátu Odborné komise, a to obecným cílem - Komplexní
systémové analýzy, dále cílem č. 4 – Posílení principu zásluhovosti a cílem č. 6 Narovnání transferů mezi občany, rodinou a státem.
Dlouhodobě udržitelné fungování průběžného důchodového systému zásadním
způsobem závisí na celkovém demografickém vývoji. Zde přitom hraje roli
prodlužující se délka lidského života a ve významné míře také nízká porodnost.
Pro názornost velmi zjednodušeně řečeno – aby průběžný důchodový systém
mohl fungovat, musí každá rodina zaplatit důchody svým rodičům a vychovat
dvě děti, aby si zajistila budoucí důchody také pro sebe. Protože ale ne každý
má a může mít děti a ne každý žije v rodině, tak místo nich musí jiné rodiny
vychovat alespoň tři nebo čtyři děti. Ty budou následně financovat důchody i
pro tyto „cizí“ bezdětné. Protože všichni mají zásluhově a solidárně nárok na
důchod, musí se také zásluhově a solidárně podělit o náklady na výchovu
těchto dětí a zároveň o zaplacení důchodů pro současné důchodce.
Zásluhovost v průběžném důchodovém systému
Podstata systému založeného na mezigenerační solidaritě
Ekonomicky aktivní generace musí pro fungování důchodového
systému zajistit dva základní transfery – vůči předchozí a nové generaci
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Principem fungování průběžného systému jsou dvě naprosto
rovnocenné složky
 finanční příspěvky na úhradu důchodů předchozí generaci
 výchova nové generace (lidského kapitálu – vychovaných a vzdělaných
dětí), z jejichž příspěvků se budou vyplácet budoucí důchody.
 Tyto složky je potřeba v rámci zásluhovosti vyváženě zohlednit

Obrázek 1 Podstata a skutečná zásluhovost v průběžném důchodovém systému

To samé však přiměřeným způsobem platí i pro systém zdravotního pojištění a do
značné míry také pro daňový systém. Společnost by proto měla vytvářet systémové
prostředí umožňující udržení přirozené reprodukce obyvatelstva. Imigrace z tohoto
pohledu může být příležitostí, ale také hrozbou. Každopádně i v tom nejlepším
případě představuje imigrace pouze zmírnění důsledků – nikoli řešení příčin.
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Odborné studie na mezinárodní úrovni i v ČR přitom dokládají, že jedním z
důležitých faktorů, kterým se vytvářejí podmínky pro rozhodování mladých lidí
o tom, zda budou mít děti, resp. kolik jich budou mít, je materiální postavení
rodin s dětmi. Tyto skutečnosti však byly dlouho neprávem opomíjeny. (viz např.
Hiršl, Rákosník, Tomeš, Potůček, Rychtaříková, Hampl, Mlčoch, Sinn a další).
Jde o to, jakou životní úroveň mají rodiny s dětmi, a to jak ve smyslu absolutní
úrovně (průměrný příjem na spotřební jednotku), tak především relativní
úrovně, vyjadřované srovnáním s materiální situací manželů bez dětí se
stejnou úrovní hrubých příjmů.
Nejde však jenom o otázku dopadů na porodnost a udržitelnost důchodového
systému, ale také o otázku základní spravedlnosti a zásluhovosti průběžného
systému, v rámci kterého dochází k obrovskému transferu od rodičů přes děti
k bezdětným a tím fakticky k „odměňování bezdětnosti“ a „trestání rodin
s dětmi“, pokud tyto transfery nejsou vzájemně vyvážené.
V analytických a simulačních modelech používaných ministerstvem práce a
sociálních věcí doposud chyběly ukazatele (indikátory), které by komplexně a
systematicky vyhodnocovaly dopady z hlediska transferů mezi rodinou a
společností z hlediska postavení stejně příjmových domácností a které by
vyhodnocovaly zásluhovosti pracujících rodičů na výchově budoucí generace
plátců daní a pojistného.
Proto byly zahájeny metodické práce na definici těchto ukazatelů. Jednotlivé
navržené ukazatele jsou průběžně testovány na konkrétních analytických modelech
a je vedena odborná diskuse o jejich konkrétní vypovídací schopnosti. Průběžné
výsledky těchto modelů zároveň poskytly významné dílčí poznatky z hlediska
deklarovaných potřeb narovnání transferů mezi rodinou a společností a posílení
zásluhovosti systému ve vztahu k pracujícím rodičům.
Z hlediska deklarované podpory rodin s dětmi a vzájemné solidarity bezdětných a
rodin s dětmi by se dalo očekávat, že takto zmapované prosté transfery mezi rodinou
a společností budou v zásadě oscilovat kolem nuly nebo budou mít případně ve
vztahu k rodinám s dětmi mírně zvýhodňující a podpůrnou relaci. Očekávaná diskuse
by se pak patrně měla vést o tom, jak vysoké mají tyto podpůrné transfery být, aby
alespoň významným způsobem částečně kompenzovaly nenahraditelné přínosy,
které rodiny s dětmi společnosti a státu výchovou budoucí generace přinášejí, a
zároveň více zohledňovaly náklady ušlé příležitosti, jak požadují národní koncepční
dokumenty v oblasti rodinné politiky.
PT3 se v rámci mapování transferů mezi rodinou a společností zabýval nejprve
mapováním transferů ve formě explicitně vyjádřitelných vstupů a výstupů.
Nevýhodnost těchto společenských finančních transferů pro rodiny s dětmi ve
srovnání s bezdětnými se stejnou úrovní příjmů se ukazuje ve všech
sledovaných příjmových kategoriích. Počínaje od minimální mzdy postupně
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narůstá s příjmem rodiny. V závislosti na příjmu rodiny a počtu dětí za celý životní
cyklus rodiny se toto znevýhodnění pohybuje v řádu milionů korun a je
srovnatelné s náklady na pořízení vlastního bydlení, které mladým lidem
většinou chybí právě pro založení rodiny.
Tato nevýhodnost transferů přitom narůstá s počtem dětí a s výší příjmu
rodiny. Zároveň výrazně rostou i celkové náklady na děti za celou domácnost a
klesá celková životní úroveň ve srovnání s bezdětným párem. Tyto posledně
jmenované skutečnosti jsou z hlediska rodin s dětmi ještě daleko závažnější,
protože podle statistik a výzkumných zjištění jsou rodiny s více dětmi nejvíce
ohroženy chudobou a rodiny se dvěma dětmi žijí bez rezerv.
Největší transfery jsou přitom realizovány prostřednictvím systémů
důchodového a zdravotního pojištění a tyto transfery také mají do příjmové
situace rodin s dětmi nejvyšší dopad. Je proto potřeba využít i těchto cest k
narovnání řešených transferů alespoň v té míře, která je v tuto chvíli možná z
hlediska současného stavu veřejných financí.
Z hlediska základních systémových vazeb za vklad do systému je nezbytné
považovat nejen finanční odvody, ale i řádnou výchovu dětí nejlépe spojenou s
příkladem aktivního pracovního života rodičů. Bez těchto vstupů by totiž systém
přestal fungovat hned v následující generaci - jsou to totiž právě děti vychované k
pracovitosti a solidaritě, na nichž budou záviset zdroje pro naše budoucí důchody,
ale také odvody daní a zdravotního pojištění a v neposlední řadě fungování celé
národní ekonomiky.
Tato zmíněná výchova představuje nejenom práci (kterou je do značné míry
uznávána jako společensky potřebná prostřednictvím náhradní doby a současně
vyloučené doby z hlediska výše vyměřovacího základu pro výpočet důchodu.).
Kromě toho představuje také nemalé náklady na výchovu a péči o děti vynakládané
rodinami. Tyto náklady představují rovněž vstup do fungování důchodového systému
a u průměrně vydělávajících rodičů po odečtení všech rodinných dávek a slev na
daních a náhradních dob (kdy jeden z rodičů neodvádí pojistné odvody) představují
jednogenerační explicitní čistý nákladový transfer od rodiny ke společnosti,
který činí 3-4 miliony Kč za celý životní cyklus rodiny.
Z pohledu dvougeneračních explicitních transferů se pak jedná o čistý příspěvek
rodin k dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů (jako investice do
budoucích příjmů veřejných rozpočtů v podobě daňových a pojistných odvodů již
dospělých dětí) pak představuje přínos rodin pracujících rodičů s průměrným příjmem
přibližně 3,5 mil Kč na každé vychované dítě.
Z hlediska kvantitativního vyčíslení se tým v rámci mapování transferů mezi rodinou
a společností nejprve zabýval především prostých (explicitně vyjádřitelných explicitních) bilancí a transferů z hlediska explicitně vyjádřitelných vstupů a výstupů.
Skutečný ekonomický dopad jakékoli činnosti se však obvykle vyjadřuje metodou
nákladů ušlé příležitosti, které kromě uvedených explicitních nákladů zahrnují i další
kategorie nákladů. V tomto případě se pak jedná o celkové porovnání situace rodiny
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s dětmi se situací alternativní příležitosti, kdyby tyto děti příslušná domácnost
neměla. Prostředky a veškeré zdroje 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. Dalším příkladem může být porovnání ušlé mzdy a kariérního postupu s výší
rodičovského příspěvku a čerpáním rodičovské dovolené.
Pracovní tým se proto zabýval rovněž souhrnnou klasifikací jednotlivých druhů
nákladů ušlé příležitosti spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Pro
společenskou argumentaci a navazující rozhodování je důležité znát, který druh
nákladu jednotlivá existující či navrhované opatření kompenzují a zda jsou v tomto
smyslu náklady ušlé příležitosti spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí
více systematicky kompenzovány a jakým způsobem se přímo dotýkají důchodového
systému. Uplatnění tohoto přístupu požaduje mimo jiné Strategický rámec Česká
republika 2030 schválený Usnesením vlády ČR č. 292 ze dne 19. dubna 2017
(dostupný zde), který upozorňuje, že náklady na plnění funkcí rodiny nejsou
přiměřeně ekonomicky kompenzovány a stanovuje, že stát proto bude více
zohledňovat zvyšující se náklady a hodnotu ušlých příležitostí spojenou s péčí
a výchovou dětí. Rodinnou politiku je v souladu s tímto dokumentem třeba chápat
komplexně – především jako prorůstový program dlouhodobých investic do „lidského
kapitálu“, dále jako podporu rodin při řešení standardních životních situací, ale
zároveň také jako prevenci nových sociálních rizik pramenících z demografického
stárnutí.
PT3 rovněž pracoval na návrhu širší sady indikátorů pro analytické a simulační
modely pro analýzy a simulace dopadů navrhovaných změn do důchodového
systému – na bázi porovnání páru se stejným příjmem s dětmi a bez dětí a dalších
ukazatelů celospolečenských dopadů. Jedná se zejména o následující ukazatele:
 Jednogenerační ukazatele (ukazatele nákladů základního páru)
 Dvougenerační ukazatele (ukazatele celkového transferového příspěvku
rodiny, resp. domácnosti)
 Průměrný čistý příjem domácnosti na osobu
 Průměrný čistý příjem domácnosti na osobu v členění podle příjmových decilů
 Ukazatel úhrnné plodnosti
 Přírůstek populace
 Přirozený přírůstek
 Ukazatele investic do lidského a sociálního kapitálu
 Míra nezaměstnanosti
V současné době se výsledky dále diskutují s ohledem na detailnější zpřesnění
vypovídací schopnosti a jejich další použití pro praktické závěry. Je při tom zřejmé,
že úplné narovnání všech disproporcí není s ohledem na veřejné rozpočty možné a
s ohledem na potřebnou rychlost lze nyní učinit pouze postupná dílčí opatření, která
by však měla být významným signálem a motivací pro rodiny s dětmi.
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2. Část mapování transferů mezi rodinou a společností
Aktualizace a rozšíření analýz o dvougenerační a další ukazatele
Tento pracovní dokument navazuje na pracovní výstup týmu č. 3 s názvem
Mapování transferů mezi rodinou a společností zprostředkovaných státem, 1. Část,
Jednogenerační ukazatele z ledna 2015, který se zabývá metodikou, kvantifikací a
výchozí analýzou jednogeneračních ukazatelů, představují srovnání domácností
vyhodnocující výdajovou a příjmovou bilanci z pohledu manželského páru (obecně
páru žijícího ve společné domácnosti) nebo domácnosti s jednou ekonomicky aktivní
osobou.
Tato druhá část Mapování transferů mezi rodinou a společností zprostředkovaných
státem se zabývá dvougeneračními ukazateli – tj. ukazateli celkového
transferového příspěvku rodiny, resp. domácnosti.
Mají jinou vypovídací schopnost než jednogenerační bilance příjmů a výdajů v tom
smyslu, že představují vyjádření celkového výsledného transferového příspěvku
rodiny, resp. domácnosti, k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Spojují
při tom dvě generace, které se po určitou část svých životních fází v rámci životního
cyklu a zároveň s příslušným generačním posunem setkávají v rámci jedné rodiny.
Sleduje se tak celkový investiční cyklus dvou generací – rodičů a dětí.
V ČR na problematiku nevýhodných transferů mezi rodinou a státem upozorňuje
například Národní zpráva o rodině (MPSV, 2004), kde se uvádí, že: „Postindustriální
epocha spolu se vznikem sociálního státu zároveň vytvořila prostředí velmi
znevýhodňující rodinu …“. „Význam dětí v rámci mezigenerační solidarity jako
investice pro hmotné existenciální zajištění ve stáří byl omezen systémem sociální
péče a důchodového pojištění, které eliminovalo bezprostřední závislost na dětech.“
„Tvorba lidského kapitálu a plnění dalších funkcí rodiny nejsou materiálně a finančně
oceněny, což při ztrátě přímého materiálního nebo finančního užitku z dětí výrazně
znevýhodňuje rodiny s dětmi vůči ostatnímu obyvatelstvu“.
Národní zpráva o rodině dále přiznává:„V této situaci se proto jeví zcela přirozeně
jako materiálně výrazně výhodnější náhradní formy života bez dětí.“ Dobrovolně
bezdětní „singles“ přitom dnes tvoří již více než třetinu v rámci populačních ročníků.
„Tento stav je dlouhodobě nepříznivý, neboť jeho následkem je pokles porodnosti a
dokonce úbytek populace.“… „Narůstající náklady spojené s výkonem (jinak)
přirozených funkcí rodiny - současně zvyšují nároky na náhradní výkon těchto funkcí
státem.“
Německý ekonom a sociolog Manfred Spieker ve svém popisu německého systému
obdobně uvádí, že „dochází k obrovskému transferu od rodičů přes děti k bezdětným
prostřednictvím systému sociálního pojištění“ a „k odměňování bezdětnosti“.
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Národní koncepce rodinné politiky (MPSV, 2005) stejně jako Národní koncepce
podpory rodin s dětmi (MPSV, 2009) na tyto skutečnosti reagují a deklarují, že:
„Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem
tvorby lidského kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. „Na její prosperitě
závisí rozvoj státu, rozvoj kulturní, sociální i ekonomický…“ „…státní politika musí
více zohledňovat zvyšující se hodnotu ušlých příležitostí spojenou s péčí a výchovou
dětí.“
Celkově je potřeba zmínit, že zmapování a pochopení zmíněných transferů je
problematika velmi složitá především vzhledem k tomu, že se nějakým
způsobem dotýká všech fází lidského života a postihuje transfery mezi různými
generacemi, z nichž některé jsou přímé a některé zprostředkované státem.
Často se v této souvislosti setkáváme s porovnáváním vytržených úseků života
rodiny bez celkového kontextu uceleného životního cyklu investice do již
zmiňovaného lidského kapitálu v podobě výchovy budoucí generace a následných
výnosů z této investice v podobě kulturního, sociálního a ekonomického rozvoje
státu. Ze systémového hlediska tedy zásadním způsobem záleží na zachování
integrity a konzistence celé bilance vstupů a výstupů z hlediska životního cyklu této
investice do lidského kapitálu v podobě budoucí generace - tj. investičních nákladů
na jedné straně a výnosů investice a jejich rozdělení na straně druhé. Zásadní je při
tom konzistentně nastavené hledisko poskytovatelů zdrojů a příjemců zdrojů.

Popis metodiky
Dále popsaná metodika je výsledkem odborných diskusí v rámci pracovního týmu
odborné komise č. 3 a jeho pracovních skupin a také průběžného ověřování a
testování této metodiky s cílem, aby výsledná ověřená metodika mohla být spolehlivě
použita pro další aplikaci v komplexním mikrosimulačním modelu MPSV nebo
v jiných vhodných modelech pro kvantitativní vyčíslení sledovaných dopadů.
Pro pochopení celkového metodického principu je důležité správné vymezení
životního cyklu příslušné domácnosti představované pro potřeby této analýzy jedním
nebo dvěma ekonomicky aktivními členy a po určitou dobu případně také
ekonomicky závislými dětmi. Ekonomicky závislé děti představují výdaj této
domácnosti, ale zároveň také investici do budoucna (příjemci jsou zmíněné děti),
přičemž se na této investici podílí také stát zejména prostřednictvím zdravotnictví,
vzdělání a dalších služeb (příjemcem jsou opět zmíněné děti, nikoliv jejich rodiče).
Příjemcem výnosu z této společné investice do budoucí generace v podobě zajištění
dalšího celkového ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje a také příjemcem
daní a odvodů veřejného pojištění je následně z hlediska transferů stát.

Zásadní metodická poznámka: vzhledem k celkově dosud málo zmapované
situaci transferů mezi rodinou a společností si tato metodika zatím neklade za
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cíl vyjádřit úplné ekonomické transfery ve smyslu teorie nákladů ušlé (nebo též
obětované) příležitosti, jak je ve vztahu k rodinám požadováno v Národní
koncepci rodinné politiky (MPSV, 2005 a 2009), ale klade si za cíl nejprve
celkovou souhrnnou inventuru a zmapování jednotlivých prostých transferů
v podobě příjmů, výdajů a odvodů, vztahující se k odpovídajícímu životnímu
cyklu příslušné generace, která založila danou domácnost.
Metodicky je tedy nezbytné a pro celkové pochopení zcela zásadní již zmíněné
správné oddělení jednotlivých ekonomických investičních životních cyklů
příslušných generací v rámci rodiny.

Každá generace při tom projde třemi základními fázemi
1. Fáze výchovy a růstu do zralé osobnosti a přípravy na ekonomicky aktivní
část života - závislost na výdajích rodičů se společnou investicí státu v podobě slev
na dani a rodinných dávek a zdarma poskytnutých zdravotnictvích služeb a vzdělání
2. Fáze ekonomicky aktivní části života - nezbytnost vlastního ekonomického
zabezpečení a osamostatnění - založení vlastní domácnosti. Placení sociálních a
zdravotních odvodů, jako zdrojů vlastního příjmu dávek nemocenského pojištění,
dávek v nezaměstnanosti a zdravotních služeb a daní pro financování ostatních
veřejných služeb.
Kromě toho domácnost zajišťuje splátku svých závazků z předchozí fáze za to, co
obdržela jednak od rodičů a jednak od státu (tj. od předcházející generace) – a to
v podobě osobního příspěvku k ekonomickému růstu a v podobě daňových a
sociálních odvodů, ze kterých stát platí předcházející generaci důchody a zdravotní
služby.
Kromě toho rodiny s dětmi zajišťují ještě výdaje na výchovu a výživu svých dětí a
v této době na druhou stranu od státu přijímají příslušné rodinné dávky a slevy na
daních, které z velké části opět vynaloží v rámci výdajů na děti. Tyto výdaje rodin na
výchovu a výživu svých dětí však již zároveň představují příjmy budoucí generace
plátců daní a pojistného, stejně jako výdaje státu na zdravotní služby a vzdělání pro
děti, a proto je potřeba s nimi metodicky nakládat podle zvoleného typu ukazatele
s ohledem na celkovou jednotu investičního cyklu budoucích příjmů veřejných
rozpočtů.
3. Fáze postproduktivní (fáze pobírání starobního důchodu) – závislost na
ekonomické aktivitě nové generace a na případných našetřených či investovaných
prostředcích, případná vlastní doplňková ekonomická aktivita.
Příjem z výnosů investice do lidského kapitálu zprostředkovaný státem v podobě
důchodů z průběžného důchodového systému.
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Od státu domácnost přijímá důchod z průběžného důchodového systému a zdravotní
služby – jako výnos z předchozí společné investice do budoucí generace.
Z výše uvedeného pohledu je pak možné pro potřeby našeho mapování dospět ke
dvěma základním typům sumárních transferových ukazatelů

1. Jednogenerační ukazatele (ukazatele nákladů základního páru)
Jednogenerační ukazatele představují modelové srovnání domácností, které
vyhodnocuje příjmovou a výdajovou bilanci transferů z pohledu základního
manželského páru (obecně základního páru žijícího ve společné domácnosti) nebo
domácnosti s jednou ekonomicky aktivní osobou. Jednotlivé fáze života sledované
generace se do bilance promítnou následujícím způsobem:
1. Fáze – představuje transferové závazky základního páru (výživa a výchova od
rodičů, vzdělání a zdravotní služby od státu) – V modelu se předpokládá tato fáze pro
všechny páry stejná – proto je od ní v modelu dále abstrahováno. Pro zjednodušení
modelových výpočtů jsou srovnávané typové páry hodnoceny až od 2. Fáze – tj. od
ekonomicky aktivní fáze
2. Fáze – ekonomicky aktivní fáze zahrnuje transferové výdaje (daně a pojistné na
zdravotní a sociální pojištění) a variantně investici do budoucí generace plátců daní a
pojistného (výdaje na děti) zajišťující udržitelnost celého systému a budoucí příjmy
od státu ve 3. Fázi. Dále tato fáze zahrnuje transferové příjmy (zdravotní služby od
státu, slevy na daních a rodinné dávky spojené s výchovou a výživou dětí).
Výdaje státu na vzdělání a zdravotní služby pro děti tohoto manželského páru se do
ukazatele nezahrnou, protože jejich příjemcem není tento manželský pár, ale
v podobě naturální služby přímo zmíněné děti, pro které bude tento příjem jejich
závazkem do budoucna, kdy jej budou splácet formou daní a pojistného. Jedná se
tedy o příjem 1. Fáze života těchto dětí.
3. Fáze – zahrnuje transferové příjmy (důchody a zdravotní služby od státu).
Výdajové a příjmové transfery základního páru jsou znázorněny v následujícím
obrázku. Detailní metodický popis je obsažen v Příloze 1.
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Transfery mezi rodinou a společností - jednogenerační ukazatele

Výdajové a příjmové transfery základního páru
3. Důchod

Prarodiče

2. Ekonomicky aktivní fáze

Rodiče

3. Důchod

D+Z

D+Z O R+P N

Stát

O
1. Výchova a příprava

Děti

2. Ekonomicky aktivní fáze

V+Z

Stát

O
Stát

D+Z

D+Z O
Bezdětný
pár

Prarodiče

3. Důchod

2. Ekonomicky aktivní fáze

3. Důchod

3. Důchod

O – Odvody daní a sociálního a zdravotního pojištění
R+P – Rodinné dávky – peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavky na děti (příjmově testované)
N – Náklady na investici do budoucí generace plátců daní a pojistného (zde pro zjednodušení pouze výdaje na děti
bez práce rodičů při výchově a péči o děti)
V+Z – Příjem služeb v podobě vzdělání a bezplatné zdravotní péče ve věku přípravy na budoucí povolání
7 starobních důchodů a služeb bezplatné zdravotní péče v důchodovém věku
D+Z –Page
Příjem

Obrázek 2. Schéma transferů mezi rodinou a společností z pohledu základního páru. Jednogenerační
ukazatele.
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2. Dvougenerační ukazatele (ukazatele celkového transferového
příspěvku rodiny, resp. domácnosti)
Mají jinou vypovídací schopnost než jednogenerační údaje v tom smyslu, že
představují vyjádření celkového výsledného transferového příspěvku rodiny, resp.
domácnosti k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Spojují tak v podstatě dvě
generace, které jsou v konkrétních fázích svého životního cyklu s příslušným
generačním posunem součástí jedné rodiny.
Sleduje se tak celkový investiční cyklus dvou generací – rodičů a dětí, a to
následujícím způsobem:
1. Fáze rodičů, dále částečný překrývající se souběh 2. Fáze rodičů a 1. Fáze dětí a
následně částečný souběh 3. Fáze rodičů a 2. Fáze dětí.
Jednotlivé fáze života sledované generace se promítnou do bilance transferů
následujícím způsobem:
1. Fáze rodičů – představuje transferové závazky základního páru (výživa a výchova
od rodičů, vzdělání a zdravotní služby od státu). V modelu se předpokládá tato fáze
pro všechny páry stejná – proto je od ní v modelu dále abstrahováno. Pro
zjednodušení modelových výpočtů jsou srovnávané typové domácnosti hodnoceny
až od 2. Fáze – tj. od ekonomicky aktivní fáze
2. Částečný překrývající se souběh 2. Fáze rodičů a 1. Fáze dětí – zahrnuje
transferové výdaje (daně a pojistné na zdravotní a sociální pojištění placené rodiči) a
dále transferové příjmy ve prospěch rodičů i dětí (zdravotní služby od státu
poskytované rodičům i dětem, slevy na daních a rodinné dávky spojené s výchovou a
výživou dětí, výdaje státu na vzdělání dětí)
Naopak investice do budoucí generace (výdaje na děti) do tohoto ukazatele zahrnuty
nebudou, neboť jsou spotřebovány v rámci transferů mezi rodiči a dětmi.
3. Částečný překrývající se souběh 3. Fáze rodičů a 2. Fáze dětí – zahrnuje
transferové příjmy rodičů (důchody a zdravotní služby) a transferové příjmy dětí
v ekonomicky aktivním věku (zdravotní služby) a dále zahrnuje transferové výdaje
(daně a pojistné na zdravotní a sociální pojištění placené dětmi v ekonomicky
aktivním věku).
Protože už tento ukazatel nezahrnuje třetí generaci – nepatří sem ani výdaje na další
generaci dětí, ani výnosy z této investice v podobě důchodů, který od státu obdrží v
budoucnu děti. Pro určitou názornost si to lze představit také tak, že už žádné další
děti nebudou – takže na ně nebudou ani výdaje, ani potom následně nebude nikdo,
kdo by platil důchody.
U bezdětných je tento typ ukazatele shodný s předchozím ukazatelem, protože druhá
generace chybí.
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Výdajové a příjmové transfery v rámci ukazatele celkového transferového příspěvku
rodiny, resp. domácnosti jsou znázorněny v následujícím obrázku. Detailní metodický
popis je obsažen v Příloze 2.
Transfery mezi rodinou a společností - dvougenerační ukazatele

Celkový transferový příspěvek rodiny k dlouhodobé
udržitelnosti veřejných financí
3. Důchod

Prarodiče

2. Ekonomicky aktivní fáze

Rodiče

3. Důchod

D+Z

D+Z O R+P N

Stát

O
1. Výchova a příprava

Děti

2. Ekonomicky aktivní fáze

O

V+Z

Stát

Stát

D+Z O
Bezdětný
pár
Prarodiče

3. Důchod

D+Z
2. Ekonomicky aktivní fáze

3. Důchod

3. Důchod

O – Odvody daní a sociálního a zdravotního pojištění
R+P – Rodinné dávky – peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavky na děti (příjmově testované)
N – Náklady na investici do budoucí generace plátců daní a pojistného (zde pro zjednodušení pouze výdaje na děti
bez práce rodičů při výchově a péči o děti)
V+Z – Příjem služeb v podobě vzdělání a bezplatné zdravotní péče ve věku přípravy na budoucí povolání
D+Z – Příjem starobních důchodů a služeb bezplatné zdravotní péče v důchodovém věku

Obrázek 3 - Výdajové a příjmové transfery v rámci ukazatele celkového transferového příspěvku
rodiny, resp. domácnosti. Dvougenerační ukazatele.

Typy rodin a domácností
Aby bylo možné posoudit transfery a jejich dopad na různé typy domácností, je nutné
všechny domácnosti rozdělit do skupin se společnými znaky. Pro zde uvedené
modelové výpočty byly použity následující kategorie.
Členění kategorií domácností, pro potřeby tohoto srovnání:






Podle počtu EA osob – 2 osoby
Podle počtu dětí – bez dětí, s 1, se 2, se 3, se 4 dětmi
Podle délky výchovy dětí – do 25 let (VŠ)
Podle způsobu hlavní výdělečné činnosti – zaměstnanci
Podle výše příjmu domácnosti – 100% průměrné hrubé mzdy na úrovni odhadu
ve výši 28 900 Kč (odhad pro rok 2017, zdroj MF, Makroekonomické predikce,
leden 2017).
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Výsledky a hodnocení - zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy
Následující grafy a tabulky vyjadřují srovnání jednogeneračních a dvougeneračních
ukazatelů a dalších souvisejících ukazatelů pro domácnosti podle počtu dětí, kde oba
rodiče pracují a pobírají průměrnou hrubou mzdu. Tabulky odpovídají právnímu stavu
platnému pro rok 2017.
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Jednogenerační ukazatele manželského páru.
Počet dětí
Bilance transferů vůči páru bez dětí 1GEN

0
0

1
2 580 292

2
3 381 420

3
3 557 819

4
3 436 810

Tabulka 1. Srovnání bilance transferů vůči páru bez dětí za celý životní cyklus partnerského páru v Kč.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy, průměrná mzda 28 900 Kč - odhad pro rok 2017, zdroj MF,
Makroekonomické predikce, leden 2017.
Bilance transferů vůči páru bez dětí za celý životní cyklus (Kč)
Počet dětí
4000000
3 557 819

3 381 420

3500000

3 436 810

3000000
2 580 292
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
0
0

1

2

3

4

Obrázek 4. Srovnání bilance transferů vůči páru bez dětí za celý životní cyklus partnerského páru v Kč.
se 100 % průměrné mzdy.

Výrazně, i když ne lineárně rostou i celkové náklady na děti za celou domácnost.
Náklady na děti za celou domácnost - měsíčně (Kč)
35 000
30 439
30 000

26 306

25 000
21 014
20 000
13 524

15 000

10 000
5 000
0
0
0

1

2

3

4

Počet dětí

Obrázek 5 Náklady na děti za celou domácnost podle počtu dětí měsíčně v Kč. Oba rodiče pracují.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy (Kč).
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Dvougenerační ukazatele celkového transferového příspěvku rodiny
k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
Počet dětí
Bilance transferů vůči páru bez dětí 2GEN

0
0

1
3 506 643

2
3
4
7 046 478 10 644 157 14 128 599

Tabulka 2. Srovnání bilance transferů vůči páru bez dětí za celý životní cyklus partnerského páru v Kč.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy, průměrná mzda 28 900 Kč - odhad pro rok 2017, zdroj MF,
Makroekonomické predikce, leden 2017.
Bilance transferů vůči páru bez dětí za celý životní cyklus (Kč)
Počet dětí
16 000 000

14 128 599
14 000 000
12 000 000

10 644 157

10 000 000
8 000 000

7 046 478

6 000 000
3 506 643

4 000 000
2 000 000
0
0
0

1

2

3

4

Obrázek 6 Dvougenerační ukazatele. Srovnání bilance transferů vůči páru bez dětí za celý životní
cyklus partnerského páru v Kč se 100 % průměrné mzdy,

Dílčí výsledky ukazují nevýhodnost transferů pro rodiny s dětmi v obou
základních typech ukazatelů. To platí jak pro jednogenerační ukazatele
výdajových a příjmových transferů porovnávající situaci manželského páru
rodičů s průměrnou hrubou mzdou (zde očekávanou pro rok 2017). Pracující
rodiče s průměrnou hrubou mzdou za celý životní cyklus v rámci této bilance
zaplatí o 2,5 až 3,4 mil Kč víc než pár bez dětí se stejným příjmem – v závislosti
na počtu dětí. Hlavní časové rozložení těchto transferů spadá do období
výchovy dětí a je dáno náklady na výchovu dětí.
Stejně to platí i pro dvougenerační ukazatele celkového transferového
příspěvku rodiny, resp. domácnosti, k dlouhodobé udržitelnosti veřejných
financí. To v rámci modelových domácností ukázalo, že rodina s dětmi
pracujících rodičů s průměrnou hrubou mzdou za celý životní cyklus v rámci
této bilance veřejných rozpočtů přispěje od 3,5 do 14,1 mil Kč víc než pár bez
dětí se stejným příjmem. To je zhruba 3,5 na jedno dítě.
Z dosavadních výsledků jednogeneračních i dvougeneračních ukazatelů je tedy
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. Tyto posledně
jmenované skutečnosti jsou z hlediska rodin s dětmi ještě daleko závažnější.
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V současné době se tyto výsledky diskutují s ohledem na detailnější zpřesnění jejich
vypovídací schopnosti a jejich použití pro praktické závěry. Jedná se o propočty
modelových případů a 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.
Odborné studie dokládají, že jedním z důležitých faktorů, kterým se vytvářejí
podmínky pro rozhodování mladých lidí o tom, zda budou mít děti, resp. kolik jich
budou mít, je materiální postavení rodin s dětmi. Jde o to, jakou životní úroveň mají
rodiny s dětmi, a to jak ve smyslu absolutní úrovně (průměrný příjem na spotřební
jednotku), tak zejména také relativní úrovně, vyjadřované srovnáním s materiální
situací manželů bez dětí se stejnou úrovní hrubých příjmů. Čistý příjem na člena
rodiny výrazně klesá s každým narozeným dítětem.
Čistý příjem na hlavu - měsíčně (Kč)
25 000
21 982
20 000
15 027
15 000
11 675
9 743

10 000

8 455

5 000

0
0

1

2

3

4

Počet dětí

Obrázek 7 Čistý měsíční příjem na hlavu podle počtu dětí. Oba rodiče pracují. Zaměstnanci se 100 %
průměrné mzdy (Kč).
EQ. Čistý příjem OECD, dle1982 (Kč)
30 000
25 861
25 000
20 491
20 000

17 296
15 224

13 711

3

4

15 000

10 000

5 000

0
0

1

2
Počet dětí

Obrázek 8 Čistý měsíční příjem na hlavu podle počtu dětí v přepočtu podle ekvivalentu OECD (1982).
Oba rodiče pracují. Tento ekvivalent nejvíce odpovídá současné skutečné skladbě výdajů rodin v ČR.
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Rovněž ze statistických údajů - při porovnání průměrného měsíčního čistého
příjmu na osobu dle statistiky rodinných účtů ČSÚ - je evidentní výrazný
propad čistých příjmů domácností v závislosti na počtu dětí, a to nejen
v porovnání s bezdětnými domácnostmi, ale dokonce také ve srovnání s
domácnostmi důchodců bez ekonomicky aktivních členů a bez dětí.
Průměrný čistý příjem na osobu - měsíčně v Kč
18 000
16 000

15 541

14 000
12 582

12 368

12 000
10 442
10 000
7 817
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Bez dětí

1 dítě

2 děti

3 a více

Důchodci

Obrázek 9 Průměrný čistý příjem na osobu - měsíčně v Kč. Zdroj: ČSÚ – Statistika rodinných účtů.
Poznámka: Domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů a bez dětí.

Také z porovnání domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu dle
příjmových decilů je patrné signifikantní příjmové rozdělení z hlediska
zastoupení jednotlivých generací v členění na domácnosti s dětmi a
domácnosti převážně s nepracujícími důchodci.
ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY NA OSOBU V DOMÁCNOSTI v Kč za rok
Průměrný počet vyživovaných dětí na domácnost
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Obrázek 10 Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu za rok – decily. Postavení
domácností s dětmi a s nepracujícími důchodci. Zdroj: ČSÚ, Statistika rodinných účtů za r. 2015

První tři decily s nejnižšími čistými příjmy na osobu tvoří převážně rodiny s dětmi.
Třetí až sedmý decil tvoří převážně domácnosti důchodců. Osmý až desátý decil s
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nejvyššími čistými příjmy na osobu decil představují převážně rodiny bez dětí: tj.
mladé ekonomicky činné rodiny dosud bez dětí nebo ekonomicky činné rodiny s již
zaopatřenými dětmi a dále dobrovolně celoživotně bezdětní singles (ti tvoří již více
než 30 % v rámci generačních ročníků a jejich podíl stále roste). Rodiny s dětmi
nejsou v nejnižších decilech proto, že mají nízké celkové příjmy, ale proto, že je musí
rozdělit mezi více osob - s každým narozeným dítětem se tak dále propadají do
chudoby. Solidarita důchodového systému je tak obrácena naruby - slabí
(vysokými odvody a náklady na děti zatížené rodiny) nesou silné (bezdětné
domácnosti), kterým pak jejich děti ještě navíc zaplatí důchody
Důležitým ukazatelem je také celkový vývoj státní podpory (kompenzace) pro
rodinu se dvěma dětmi v podobě celkového kompenzačního příspěvku státního
rozpočtu, kterým stát vyrovnává - kompenzuje výše zmiňované transfery
rodiny ve prospěch společnosti. Na pokles tohoto ukazatele po roce 1993
zejména pro rodiny se středními a vyššími příjmy poukazuje například Hiršl (viz
Hiršl, Demografie, ČSÚ, 2004)
Poukazuje na změny v roce 1993 a zejména přechod od daně ze mzdy na daň z
příjmů fyzických osob spolu s vyčleněním samostatného sociálního a
zdravotního pojištění znamenal značné omezení daňového odpočtu z důvodů
péče o děti. Do té doby „za účelem rovnoměrného zdanění zaměstnanců, v souladu
s jejich výdělkem, a také z důvodů zjednodušení vybírání daně a pojistného“ byla
odváděna jednotná daň ze mzdy, v níž byly zahrnuty i příspěvky zaměstnanců na
pojistné národního pojištění (viz zrušený zákon 76/1952 Sb.).
Podle zákona 76/1952 platila základní vypočtená daň pro poplatníky s jedním
dítětem. Poplatníkům, kteří nevyživují žádné dítě, se zvyšovala o 60% daně, ve věku
do 25 let nebo přes 50 let (ženy přes 45 let) pouze o 40% daně. V závislosti na počtu
dětí se vypočtená základní daň naopak snižovala




o 30% poplatníkům, kteří vyživují 2 děti,
o 50% poplatníkům, kteří vyživují 3 děti,
o 70% poplatníkům, kteří vyživují 4 nebo více dětí.

Výpočet daně je patrný ze mzdových tabulek (viz následující obrázek), které
v tehdejší době používaly mzdové účetní.
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Obrázek 11 Výřez části tabulek pro výpočet jednotné daně ze mzdy používaných před přechodem na
daň z příjmu fyzických osob v roce 1993

V úsilí o „rozpočtové úspory“ následně vyhláška 161/1976 Sb. do značné míry
nepochopitelně a nesystémově upravila výklad tohoto znění tak, že z „celkového
počtu dětí, na které náleží přídavky na děti nebo výchovné ve výši stanovené na dvě
a více dětí, se uznává za vyživovanou osobu pouze jedno dítě; za vyživované osoby
se však u poplatníka uznávají všechny děti, na které náleží přídavky na děti nebo
výchovné ve výši stanovené na jedno dítě. Děti, na které přídavky na děti nebo
výchovné nenáleží a děti, na které poplatník platí výživné, se uznávají za vyživované
poplatníkem bez počátečního omezení, jsou-li pro jejich uznání splněny ostatní
podmínky“.
V praxi to pro drtivou většinu rodin po roce 1976 znamenalo, že se všechny
děti v domácnosti bez ohledu na jejich skutečný počet počítaly jako jedna
vyživovaná osoba. Přesto však – díky 60% rozdílu daně vůči poplatníkům, kteří
nevyživovali žádné dítě – se stále jednalo o výraznou procentickou slevu.
Současně s tím byly všem rodinám bez rozdílu vypláceny přídavky na děti a
zároveň byla systémově řešena celá rodinná politika včetně služeb pro rodiny.
Pro pracující rodiče tím zmizel významný kompenzační faktor procentických
slev na celkovém zdanění práce, který představoval důležitý ochranný prvek
před pádem do relativní chudoby v porovnání s bezdětnými domácnostmi se
stejnou úrovní příjmu.
Současné slevy na daních stanovené poměrně nízkou pevnou částkou svojí
matematikou a daňovým zvýhodněním v podobě bonusů do značné míry pro
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pracující rodiče převzaly úlohu dřívějších jednotně poskytovaných přídavků na děti. Z
těch se naopak nyní stala testovaná sociální dávka pro rodiny s velmi nízkým
příjmem na člena rodiny, na kterou však rodiče s průměrným příjmem nedosáhnou.
Analýza vývoje hmotné podpory rodin formou nepojistných sociálních dávek
zpracovaná Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Národním
centrem sociálních studií v roce 2013 na tento stav rovněž upozorňuje, když dochází
k závěru, že – „současný daňový a sociální systém je v naší zemi ve svých
interakcích nastaven tak, že nízkopříjmové domácnosti demotivuje od práce a
vysokopříjmové nemotivuje mít děti.“

Vývoj úhrnné plodnosti v letech 1960 až 2014
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Obrázek 12 Vývoj úhrnné plodnosti úhrnné plodnosti v letech 1960 až 2014 a vliv přechodu přechodu
od daně ze mzdy na daň z příjmů fyzických osob spolu s vyčleněním samostatného sociálního a
zdravotního pojištění v roce 1993.

Výrazný dopad uvedených změn spolu s dalšími faktory vedl k signifikantnímu
propadu úhrnné plodnosti hluboko pod úroveň prosté reprodukce. Hiršlův rozbor
(Hiršl, 2004) už ve své době prokazuje, že právě snížená úroveň státního příspěvku
pro rodiny s dětmi (slevy na zdanění práce včetně pojistného a přídavků na děti)
po roce 1993 spolu s poklesem reálné kupní síly po roce 1989, patří na přední místo
v celé řadě faktorů, které vedly k prudkému zhoršení úrovně plodnosti v České
republice a které silně ovlivnily reprodukční chování mladé generace. Na omezení
významu dětí v systému sociální péče a důchodového pojištění s následkem poklesu
porodnosti a dokonce úbytku populace a upozorňuje také již zmiňovaná Zpráva o
rodině (2004). Do té doby úspěšnou a systémově vyváženou propopulační politiku
vlády, kdy úhrnná plodnost oscilovala okolo úrovně odpovídající přirozené reprodukci
obyvatelstva v závislosti na včasné či opožděné valorizaci rodinných dávek
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(procentické slevy na daních se z povahy věci „valorizovaly“ automaticky samy) a
také na silných ročnících potenciálních matek souladu s těmito závěry zmiňují
J. Rákosník s I. Tomešem (2012).
Vládou schválený návrh na diferenciaci odvodů pojistného v rámci důchodového
pojištění pro rodiny s dětmi představuje tedy v ČR v jistém smyslu určitý návrat k již
osvědčenému prvku systému z předchozího období a má v ČR již historicky
úspěšnou tradici. Pokud se tento ministerstvem upravený návrh odborné komise pro
reformu důchodů na diferenciaci pojistného pro rodiny s dětmi podaří schválit a
zrealizovat, tak pracujícím rodičům s mediánovou (tj. prostřední) hrubou mzdou se
dvěma dětmi zůstane měsíčně o 338 Kč více, se třemi dětmi o 902 Kč více a pokud
mají v rodině čtyři děti, tak dokonce o 1 466 2 Kč více v porovnání se stávající
úpravou v této oblasti. Ve vztahu k celkovým nákladům na děti v domácnosti je to
sice relativně malá část, ale pro rodiny to bude představovat významnou pomoc.

Negativní vliv nastavení důchodového systému na výši porodnosti
Z výše uvedeného vyplývá, že právě změny související se způsobem nastavení
důchodového systému pro roce 1993 měly u nás (vedle dalších faktorů)významný
vliv na pokles porodnosti v následujícím období až do současnosti. Na souvislost
mezi bezdětností a důchodovým pojištěním opakovaně upozorňuje také německý
ekonom Hans-Werner Sinn (viz např. Sinn 2014 a mnohokrát rovněž dříve, např.
2001). Odkazuje se při tom na řadu dalších studií popisujících podobnou situaci
v Německu i jinde ve světě (rovněž např. Sinn 2001). Zároveň se také zabývá tím,
jak tyto nesprávné fiskální pobídky fungující prostřednictvím systému důchodového
pojištění vyčíslit. (viz Příloha č. 3 a Příloha č.4)
S tím souvisí základní vlastnost průběžného důchodového systému. Pro
názornost velmi zjednodušeně řečeno – aby průběžný důchodový systém mohl
fungovat, musí každá rodina zaplatit důchody svým rodičům a vychovat dvě
děti, aby si zajistila budoucí důchody pro sebe. Protože ale ne každý má a
může mít děti a ne každý žije v rodině, tak místo nich musí jiné rodiny vychovat
alespoň tři nebo čtyři děti. Ty budou následně financovat důchody i pro tyto
„cizí“ bezdětné. Protože všichni mají zásluhově a solidárně nárok na důchod,
musí se také zásluhově a solidárně podělit o náklady na výchovu těchto dětí a
zároveň o zaplacení důchodů pro současné důchodce.
To samé však přiměřeným způsobem platí i pro systém zdravotního pojištění a do
značné míry také pro daňový systém. Společnost by proto měla vytvářet systémové
prostředí pro udržení přirozené reprodukce obyvatelstva. Stěžejním problémem
udržitelnosti veřejných financí ČR totiž není současná výše veřejného dluhu, ale
právě nepříznivý demografický vývoj v důsledku nízké porodnosti.
Migrace obyvatelstva z tohoto pohledu může být příležitostí, ale také hrozbou.
Ohrožena může být kulturní identita stejně jako sociální soudržnost společnosti.
Přímé ekonomické i vedlejší společenské náklady přitom nejsou zanedbatelné.
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Každopádně i v tom nejlepším případě i migrace z kulturně blízkých zemí představuje
pouze zmírnění důsledků – nikoli řešení příčin. Jinou příležitostí i hrozbou může být i
nastupující masová automatizace výroby – díky růstu produktivity práce tak bude
moci méně lidí v produktivním věku uživit více důchodců. Průvodním jevem však
může být masová nezaměstnanost, pokud zároveň dostatečně rychle nevznikne dost
jiných profesí a nových pracovních míst. Přímé napojení zdrojů důchodového
systému na zdanění práce by pak představovalo významnou systémovou hrozbu.
Proto je nezbytné hledat i jiné zdroje pro důchodový systém v rámci daňového
systému.
Nízká porodnost pod úrovní přirozené reprodukce obyvatel tak představuje
základní strukturální problém s ohledem na udržitelnost veřejných financí a
přežití společnosti jako celku. Je to varující signál, který indikuje, že něco v
systému a ve vnitřní organizaci této společnosti není v pořádku.

Vliv státní politiky ČR na výši porodnosti v posledních letech
Demografické prognózy představují jednu z nejlépe propracovaných oblastí, které
jsou nezbytné pro správné prognózování vývoje nejen v oblasti důchodového
systému, ale i celého národního hospodářství a dalších oblastí rozvoje země. Právě
díky této jejich detailní propracovanosti pak na nich lze dobře vysledovat promítnutí
jiných než čistě statistických vlivů v podobě různých vládních opatření i různých
vnějších hospodářských i jiných vlivů.
Díky tomu lze vysledovat i vliv státní politiky ČR na výši porodnosti v posledních
letech, jakkoli musíme s těmito daty pracovat opatrně a nezapomínat, že se jedná o
celkově velmi komplexní a složité jevy. Ukazuje se však jako signifikantní, že v
důsledku předchozích vládních škrtů v oblasti sociální a rodinné politiky a dalších
škrtů vládních výdajů v období předchozí hospodářské recese a rovněž v důsledku
těmito procyklickými zásahy prohloubené recese samotné, se zhoršila také úhrnná
plodnost a v důsledku toho i demografická prognóza – jak je patrné z následujícího
obrázku znázorňujícího předběžnou pracovní aktualizaci demografické prognózy o
reálná data za roky 2009 a 2010, rok 2011.
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Obrázek 13 Porovnání skutečné úhrnné plodnosti s demografickou prognózou - předběžná pracovní
aktualizace o reálná data za roky 2009 a 2010, rok 2011. Zdroj: Stárnutí obyvatelstva aktualizace
projekce ČSÚ 2009, Kulatý stůl Praha, 31. 1. 2012.

Mírně optimistická čísla v tomto smyslu přináší poslední vývoj porodnosti ve vztahu
k původně upraveným prognózám ČSÚ (jak je patrné z následujícího obrázku)
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Obrázek 14 Úhrnná plodnost v ČR - skutečnost v porovnání s měnícími se projekcemi. Zdroj: ČSÚ dle
VŠE, Fiala 2016

Porodnost i úhrnná plodnost v ČR opět roste - dokonce více, než předpokládaly
upravené prognózy ČSÚ – především jako důsledek výrazně zlepšené nálady a
zlepšených očekávání ve společnosti, a to mimo jiné rovněž jako důsledek

22

jednoznačně deklarované a postupně realizované prorodinné politiky státu,
ekonomického růstu a zlepšené ekonomické situace. (viz následující obrázek)
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Zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, Ministerstvo financí, leden 2016

Obrázek 15 Vyjádření souvislosti úhrnné plodnosti s ekonomickou situací rodin – vliv předchozích
vládních škrtů a recese a následná fiskální podpora včetně zvýšené daňové podpory rodin,
následovaná ekonomickým růstem a zvýšením zaměstnanosti a růstem mezd. Zdroj: ČSÚ dle VŠE,
Fiala 2016, Makroekonomická predikce České republiky, Ministerstvo financí, leden 2016

Vládě se od roku 2014 podařilo vyslat jednoznačný a pro rodiny s dětmi srozumitelný
signál, že to s rodinami myslí vážně a podle opět zvýšené porodnosti lze nepřímo
odvozovat, že rodiny této politice ve svých očekáváních uvěřily. Podařilo se v tomto
smyslu především prosadit řadu opatření, které zlepšily sociálně ekonomickou situaci
rodin - postupné zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě (od
1. 1. 2018 také na první dítě) a zavedení slevy na dani za umístění dítěte ve školce.
Rodinám pomohlo i zavedení dětských skupin a další opatření. Tyto kroky zároveň
společně s dalšími prorůstovými fiskálními opatřeními vlády přispěly k povzbuzení
domácí poptávky a nastartování celkové ekonomiky. Spolu s tím významně klesla
nezaměstnanost a postupně vzrostly a dále rostou mzdy ve státní i podnikatelské
sféře. To všechno lze považovat za důležité pozitivní signály pro rodiny s dětmi,
zejména pro pracující rodiče, ale jsou to dobré signály i pro národní hospodářství a
budoucnost veřejných rozpočtů – jak je patrné z následující tabulky trhu práce. K
tématu se nabízí rovněž srovnání dopadů konkrétních zásadních změn v rodinné a
populační politice Německa a Francie viz příloha č. 4)
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1,4

0,4

0,3

0,3

prům. v tis.osob

3 993

3 990

4 055

4 079

4 168

4 257

4 311

4 329

4 345

4 361

růst v %

0,0

-0,1

1,6

0,6

2,2

2,1

1,3

0,4

0,4

0,4

Podnikatelé

prům. v tis.osob

880

901

882

895

874

882

898

900

902

904

růst v %

2,0

2,4

-2,1

1,5

-2,3

0,9

1,8

0,3

0,2

0,3

Nezaměstnanost

prům. v tis.osob

351

367

369

324

268

211

170

156

150

145

průměr v %

6,7

7,0

7,0

6,1

5,1

4,0

3,2

2,9

2,8

2,7

Zaměstnanci

Míra nezaměstnanosti
Dlouhodobá nezaměstnanost

prům. v tis.osob

144

161

163

141

127

117

.

.

.

.

Pracovní síla

prům. v tis.osob

5 223

5 257

5 306

5 298

5 310

5 350

5 379

5 385

5 397

5 410

růst v %

-0,2

0,7

0,9

-0,2

0,2

0,7

0,5

0,1

0,2

0,2

Populace ve věku 15–64 let

prům. v tis.osob

7 296

7 229

7 154

7 081

7 026

6 968

6 918

6 871

6 827

6 769

růst v %

-0,7

-0,9

-1,0

-1,0

-0,8

-0,8

-0,7

-0,7

-0,6

-0,9

Zaměstnanost / Populace 15–64

průměr v %

66,8

67,6

69,0

70,2

71,8

73,7

75,3

76,1

76,9

77,8

Míra zaměstnanosti 15–64 let

průměr v %

65,7

66,5

67,7

69,0

70,2

72,0

73,5

74,2

74,9

75,8

Prac.síla / Populace 15–64

průměr v %

71,6

72,7

74,2

74,8

75,6

76,8

77,8

78,4

79,0

79,9

Míra ekon. aktivity 15–64 let
Registrovaná nezaměstnanost –
MPSV
Počet nezaměstnaných

průměr v %

70,5

71,6

72,9

73,5

74,0

75,0

75,9

76,5

77,1

78,0

prům. v tis.osob

508

504

564

561

479

406

322

269

244

231

průměr v %

6,7

6,8

7,7

7,7

6,6

5,6

4,4

3,7

3,4

3,3

25
067
2,5
20
717
-0,8
20
828
0,4

25
035
-0,1
20
403
-1,5
21
110
1,4

25
768
2,9
20
916
2,5
21
786
3,2

26
591
3,2
21
514
2,9
22
414
2,9

27
575
3,7
22
166
3,0
23
531
5,0

28 900

30 400

4,9

5,2

22 800

23 600

2,6

3,6

31
700
4,3
24
200
2,5

33
000
4,1
24
800
2,5

.

.

.

.

růst v %

24
455
2,5
20
884
0,6
20
743
2,2

.

.

.

.

Objem mezd a platů

růst v %

2,1

2,6

0,5

3,6

4,8

5,8

6,1

5,6

4,7

4,4

Produktivita práce

růst v %

2,1

-1,2

-0,8

2,2

3,8

1,3

1,8

2,5

2,2

2,0

Jednotkové náklady práce

růst v %

0,7

3,0

0,5

0,4

-0,8

3,3

2,9

2,5

2,0

2,0

%

40,3

41,0

40,9

40,2

39,6

40,4

41,0

41,3

41,3

41,3

Podíl nezaměstnaných osob
Mzdy a platy – ČSÚ
Průměrná hrubá měsíční mzda
Nominální

Kč
růst v %

Reálná

Kč 2005
růst v %

Medián měsíčních mezd

Náhrady zaměstnancům / HDP

Kč

Tabulka 3 Vybrané ukazatele vývoje a predikce trhu práce - roční, zdroj: Zdroj: ČSÚ, MPSV. Výpočty MF ČR,
Makroekonomická predikce MF, červen 2017
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Obrázek 16 Rozklad meziročního růstu reálného rozsahu. Zdroj: Makroekonomická predikce České
republiky, Ministerstvo financí, leden 2016.

Z předchozí recese přitom jednoznačně pomohla České republice zejména domácí
poptávka – a to především spotřeba domácností (tvoří cca 50% našeho HDP)
postupně následovaná investicemi kapitálu. Klíčovým momentem pro to byla
prorůstová změna fiskální politiky nastavená úřednickou vládou v roce 2013, která
zastavila celkově neutěšený vývoj ekonomiky prohloubený procyklicky působícími
vládními škrty a vedla ke změně očekávání spotřebitelů i výrobců. Pozitivní, i když
hodně diskutovanou roli sehrála rovněž intervence ČNB. Na jedné straně (částečně
také rozporuplně) podpořila export – na druhé straně pomohla „rozmrazit domácí
poptávku“, která částečně spekulovala s dalším budoucím poklesem cen.
Spotřeba domácností je přitom svým rozsahem nejdůležitějším prorůstovým
faktorem vyváženého vývoje ekonomiky (i když jsme malá otevřená
ekonomika) a tvoří téměř 50 % našeho HDP. Potvrdil se tak jeden z
nejdůležitějších principů ekonomiky, a to že bez spotřeby není ani výroba a bez
výroby a využitých výrobních kapacit nejsou ani investice. Významnou roli
v podpoře spotřeby domácností a celkové domácí poptávky hrála i účinná
prorodinná politika vlády v posledních letech.
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Obrázek 17. Hrubý domáci product. Srovnání - ČR a sousední státy. Ministerstvo financí,
Makroekonomická predikce České republiky, listopad 2016

Černá křivka našeho HDP v porovnání s okolními zeměmi ukazuje, o kolik se ČR v
důsledku předchozí příliš restriktivní politiky vlády zbytečně připravilo.

Investice do lidského a sociálního kapitálu a ekonomická role
rodiny
Kromě svých ostatních nezastupitelných funkcí je rodina také místem, kde se
přímo vytvářejí hospodářské hodnoty:
1. je místem vzniku a rozvoje „lidského kapitálu“ – budoucí generace, na
které bude záviset budoucí ekonomický rozvoj země a v neposlední míře i
dlouhodobá udržitelnost veřejných rozpočtů
2. a také trvalým stimulačním prvkem hospodářství, protože mobilizuje
hospodářské možnosti rodičů, aby naplnili potřeby rodiny – tím zároveň roste
spotřeba domácností (která tvoří téměř 50% našeho HDP) a celková domácí
poptávka. V důsledku dobré hospodářské a rodinné politiky státu roste
ekonomická síla rodin, jejichž spotřeba je významná pro ekonomický růst,
který za sebou táhne investice.
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Model národního hospodářství z pohledu příjmové a výdajové struktury HDP
a prorůstového charakteru investic do lidského a sociálního kapitálu
Výdaj jednoho je příjmem druhého: proto Souhrn všech výdajů = Souhrn všech příjmů
Náhrady (mzdy + sociální odvody) a nerozdělený zisk = 3,256
= 1,914+1,342 = (1,454+0,460)+1,342
Důchody a sociální dávky, daňové slevy

Domácnosti

Daně z příjmů, zisků a majetku,
zdravotní a sociální pojištění

Čisté daně z výroby
a dovozu = 0,448

Veřejný sektor

Čisté zahraniční
investice

Investice = 1,222

Finanční systém

Zahraničí

Spotřeba fixního
kapitálu = 0,999

Úspory firem

Čistý vývoz = vývoz – dovoz = 0,354
= 3,852-3,498

Zdraví, vzdělání, bydlení
Veřejná správa, obrana,
bezpečnost, doprava atd.

Investice do nové generace

Vládní výdaje
= 0,926

Úspory domácností

Firmy

Spotřeba domácností = 2,201

HDP = 4,703 bil Kč HDP = 4,703 bil Kč

Obrázek 18 Model národního hospodářství z pohledu příjmové a výdajové struktury HDP - prorůstový
charakter investic do lidského a sociálního kapitálu. Údaje - predikce za r. 2016, zdroj
Makroekonomická predikce MF, listopad 2016

Z tohoto pohledu se ukazuje jako důležité věnovat pozornost ukazatelům investic do
lidského a sociálního kapitálu, které jsou klíčové pro další udržitelný rozvoj země.
Investice do lidského kapitálu zahrnují především na jedné straně náklady rodin na
výchovu dětí a náklady státu a veřejného sektoru na zdraví a vzdělání, případně
další skupiny veřejných výdajů. Ukazatele sociálního kapitálu kromě toho ještě
zahrnují další výdaje sociálního charakteru – zejména výdaje na důchody a sociální
dávky a poskytované veřejné služby sociálního charakteru. Vyvážený poměr obou
těchto ukazatelů vůči HDP pak představuje důležitou charakteristiku udržitelnosti
rozvoje národního hospodářství. Metodická východiska obou ukazatelů jsou patrná
z předchozího obrázku. Různé metodické detaily konstrukce obou ukazatelů
(zejména zahrnutí či nezahrnutí jednotlivých dílčích agregátů) pak budou mít
odpovídající charakteristiky vypovídací schopnosti těchto analytických ukazatelů.
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Potřeba širší sady indikátorů
Z výše uvedených závěrů vyplývá potřeba návrhu širší sady indikátorů pro analytické
a simulační modely pro analýzy a simulace dopadů navrhovaných změn do
důchodového systému – na bázi porovnání páru se stejným příjmem s dětmi a bez
dětí a dalších ukazatelů celospolečenských dopadů a dalších ukazatelů
celospolečenských dopadů. Jedná se zejména o následující ukazatele, které jsou
zmiňovány i ve výše uvedených výsledcích a srovnáních:
 Jednogenerační ukazatele (ukazatele nákladů základního páru)
 Dvougenerační ukazatele (ukazatele celkového transferového příspěvku
rodiny, resp. domácnosti)
 Průměrný čistý příjem domácnosti na osobu
 Průměrný čistý příjem domácnosti na osobu v členění podle příjmových decilů
 Ukazatel úhrnné plodnosti
 Přírůstek populace
 Přirozený přírůstek
 Ukazatele investic do lidského a sociálního kapitálu
 Míra nezaměstnanosti
 a případně další ukazatele
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Tabulky a grafy podrobně mapující jednotlivé složky sledovaných
transferů pro srovnávané kategorie rodin a domácností.
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Tabulky: Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy – příjmy a odvody domácností
Počet dospělých
Počet dětí
Čistý příjem
Čistý příjem na hlavu
EQ. Čistý příjem old OECD (1982)
Náklady na děti za celou domácnost

2
Oba pracují
0
1
43 964
45 081
21 982
15 027
25 861
20 491
0
13 524

Odvody důchodové pojištění - zaměstnanec
Odvody důchodové pojištění - zaměstnavatel
Odvody VZP - zaměstnanec
Odvody VZP - zaměstnavatel
Odvody nemocenské pojištění
Odvody SPZ
Daň z příjmů fyzických osob
Peněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavky na děti

3 757
12 427
2 601
5 202
1 329
694
7 478
0
0

3 757
12 427
2 601
5 202
1 329
694
6 361
0
0
0

2
46 698
11 675
17 296
21 014

3
48 715
9 743
15 224
26 306

Zaměst.
4
50 732
8 455
13 711
30 439

3 757
12 427
2 601
5 202
1 329
694
4 744
0
0
0

3 757
12 427
2 601
5 202
1 329
694
2 727
0
0
0

3 757
12 427
2 601
5 202
1 329
694
710
0
0
0

Tabulka 4. Tabulka 10. Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy, oba pracují (zdroj vlastní model)
Počet dospělých
Počet dětí
Čistý příjem
Čistý příjem na hlavu
EQ. Čistý příjem old OECD (1982)
Náklady na děti za celou domácnost

2
0

Odvody důchodové pojištění - zaměstnanec
Odvody důchodové pojištění - zaměstnavatel
Odvody VZP - zaměstnanec
Odvody VZP - zaměstnavatel
Odvody nemocenské pojištění
Odvody SPZ
Daň z příjmů fyzických osob
Peněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavky na děti

PPM čerpána jedním z rodičů
1
2
44 615
46 232
14 872
11 558
20 280
17 123
13 385
20 804
1 879
6 214
1 301
2 601
665
347
552
19 446
0
0

1 879
6 214
1 301
2 601
665
347
-1 065
19 446
0
0

3
48 249
9 650
15 078
26 055

Zaměst.
4
50 266
8 378
13 585
30 160

1 879
6 214
1 301
2 601
665
347
-3 082
19 446
0
0

1 879
6 214
1 301
2 601
665
347
-5 099
19 446
0
0

Tabulka 5. Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy, jeden pracuje a druhý pobírá PPM (vlastní model)
Počet dospělých
Počet dětí
Čistý příjem
Čistý příjem na hlavu
EQ. Čistý příjem old OECD (1982)
Náklady na děti za celou domácnost

2
0

Odvody důchodové pojištění - zaměstnanec
Odvody důchodové pojištění - zaměstnavatel
Odvody VZP - zaměstnanec
Odvody VZP - zaměstnavatel
Odvody nemocenské pojištění
Odvody SPZ
Daň z příjmů fyzických osob
Peněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavky na děti

Čerpán rodičovský příspěvek
1
2
32 769
34 386
10 923
8 597
14 895
12 736
9 831
15 474
1 879
6 214
1 301
2 601
665
347
552
0
7 600
0

1 879
6 214
1 301
2 601
665
347
-1 065
0
7 600
0

3
36 403
7 281
11 376
19 658

Zaměst.
4
38 420
6 403
10 384
23 052

1 879
6 214
1 301
2 601
665
347
-3 082
0
7 600
0

1 879
6 214
1 301
2 601
665
347
-5 099
0
7 600
0

Tabulka 6. Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy, jeden pracuje a druhý pobírá rodičovský příspěvek
(zdroj vlastní model)
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Jednogenerační ukazatele.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy – pár bez dětí

Odvody důchodové pojištění

Odvody VZP

Odvody nemocenské pojištění

Odvody SPZ

Daň z příjmů fyzických osob

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
Věk 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Obrázek 19. Transfery páru bez dětí ve prospěch státu za celý životní cyklus

Zdravotní péče

Starobní důchod

500 000
450 000
400 000

350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Věk 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Obrázek 20. Transfery státu ve prospěch páru bez dětí za celý životní cyklus
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Jednogenerační ukazatele.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy – pár s jedním dítětem

Odvody důchodové pojištění

Odvody VZP

Odvody nemocenské pojištění

Odvody SPZ

Daň z příjmů fyzických osob

Náklady na děti

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
Věk 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Obrázek 21. Transfery páru s jedním dítětem ve prospěch státu za celý životní cyklus

Zdravotní péče

Starobní důchod

Peněžitá pomoc v mateřství

Rodičovský příspěvek

Přídavky na děti

500 000
450 000
400 000

350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Věk 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Obrázek 22. Transfery státu ve prospěch páru s jedním dítětem za celý životní cyklus
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Jednogenerační ukazatele.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy – pár se dvěma dětmi

Odvody důchodové pojištění

Odvody VZP

Odvody nemocenské pojištění

Odvody SPZ

Daň z příjmů fyzických osob

Náklady na děti

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
Věk
-100 000

Obrázek 23. Transfery páru se dvěma dětmi ve prospěch státu za celý životní cyklus

Zdravotní péče

Starobní důchod

Peněžitá pomoc v mateřství

Rodičovský příspěvek

Přídavky na děti

500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Věk 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Obrázek 24. Transfery státu ve prospěch páru se dvěma dětmi za celý životní cyklus
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Jednogenerační ukazatele.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy – pár se třemi dětmi

Odvody důchodové pojištění

Odvody VZP

Odvody nemocenské pojištění

Odvody SPZ

Daň z příjmů fyzických osob

Náklady na děti

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
Věk
-100 000

Obrázek 25. Transfery páru se třemi dětmi ve prospěch státu za celý životní cyklus

Zdravotní péče

Starobní důchod

Peněžitá pomoc v mateřství

Rodičovský příspěvek

Přídavky na děti

500 000
450 000
400 000

350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Věk 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Obrázek 26. Transfery státu ve prospěch páru se třemi dětmi za celý životní cyklus
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Jednogenerační ukazatele.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy – pár se čtyřmi dětmi

Odvody důchodové pojištění

Odvody VZP

Odvody nemocenské pojištění

Odvody SPZ

Daň z příjmů fyzických osob

Náklady na děti

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
Věk
-100 000

Obrázek 27. Transfery páru se čtyřmi dětmi ve prospěch státu za celý životní cyklus

Zdravotní péče

Starobní důchod

Peněžitá pomoc v mateřství

Rodičovský příspěvek

Přídavky na děti

500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Věk 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Obrázek 28. Transfery státu ve prospěch páru se čtyřmi dětmi za celý životní cyklus
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Dvougenerační ukazatele.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy – pár bez dětí

Odvody důchodové pojištění

Odvody VZP

Odvody nemocenské pojištění
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Obrázek 29. Transfery páru bez dětí ve prospěch státu za celý životní cyklus
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Obrázek 30. Transfery státu ve prospěch páru bez dětí za celý životní cyklus
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Dvougenerační ukazatele.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy – pár s jedním dítětem
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Obrázek 31. Transfery páru s jedním dítětem ve prospěch státu za celý životní cyklus
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Obrázek 32. Transfery státu ve prospěch páru s jedním dítětem za celý životní cyklus
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Dvougenerační ukazatele.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy – pár se dvěma dětmi
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Obrázek 33. Transfery páru se dvěma dětmi ve prospěch státu za celý životní cyklus
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Obrázek 34. Transfery státu ve prospěch páru se dvěma dětmi za celý životní cyklus
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Dvougenerační ukazatele.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy – pár se třemi dětmi
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Obrázek 35. Transfery páru se třemi dětmi ve prospěch státu za celý životní cyklus
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Obrázek 36. Transfery státu ve prospěch páru se třemi dětmi za celý životní cyklus
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Dvougenerační ukazatele.
Zaměstnanci se 100 % průměrné mzdy – pár se čtyřmi dětmi
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Obrázek 37. Transfery páru se čtyřmi dětmi ve prospěch státu za celý životní cyklus
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Obrázek 38. Transfery státu ve prospěch páru se čtyřmi dětmi za celý životní cyklus
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Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - dle výše příjmu domácnosti
Oba rodiče pracují
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Obrázek 39. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - pár bez dětí
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Obrázek 40. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny – pár s jedním dítětem
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Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - dle výše příjmu domácnosti.
Oba rodiče pracují
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Obrázek 41. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - pár se dvěma dětmi
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Obrázek 42. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny – pár se třemi dětmi

Kroužkem je vyznačena příjmová distorze – pokles čistých příjmů v důsledku
příjmově testované dávky – přídavků na děti.
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Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - dle výše příjmu domácnosti.
Oba rodiče pracují
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Daňové zvýhodnění na děti

Sleva na sociálním pojistném
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Hrubá mzda každého z rodičů Kč/měsíc

Obrázek 43. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny – pár se čtyřmi dětmi

Kroužkem je vyznačena příjmová distorze – pokles čistých příjmů v důsledku
příjmově testované dávky – přídavků na děti.
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Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - dle výše příjmu domácnosti
Jeden rodič pracuje a druhý pobírá PPM
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Obrázek 44. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - pár s jedním dítětem
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Obrázek 45. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - pár se dvěma dětmi

Kroužkem je vyznačena příjmová distorze – pokles čistých příjmů v důsledku
příjmově testované dávky – přídavků na děti. Distorze se do značné míry vyrovnává
působením procenticky konstruované pojistné dávky peněžité pomoci v mateřství
(PPM), která je závislá na výdělku. Čím vyšší výdělek, tím vyšší PPM.
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Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - dle výše příjmu domácnosti.
Jeden rodič pracuje a druhý pobírá PPM
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Obrázek 46. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - pár se třemi dětmi
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Obrázek 47. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny – pár se čtyřmi dětmi

Kroužkem je vyznačena příjmová distorze – pokles čistých příjmů v důsledku
příjmově testované dávky – přídavků na děti. Distorze se do značné míry vyrovnává
působením procenticky konstruované pojistné dávky peněžité pomoci v mateřství
(PPM), která je závislá na výdělku. Čím vyšší výdělek, tím vyšší PPM.
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Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - dle výše příjmu domácnosti
Jeden rodič pracuje a druhý pobírá rodičovský příspěvek
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Obrázek 48. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - pár s jedním dítětem
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Obrázek 49. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - pár se dvěma dětmi

Kroužkem je vyznačena příjmová distorze – pokles čistých příjmů v důsledku
příjmově testované dávky – přídavků na děti.
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Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - dle výše příjmu domácnosti.
Jeden rodič pracuje a druhý pobírá rodičovský příspěvek
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Obrázek 50. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny - pár se třemi dětmi
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Obrázek 51. Transferový příspěvek k čistému příjmu rodiny – pár se čtyřmi dětmi

Kroužkem je vyznačena příjmová distorze – pokles čistých příjmů v důsledku
příjmově testované dávky – přídavků na děti.
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Distorze způsobené dávkami testovanými na výši příjmu
Sociální dávky testované na násobek životního minima systémově představují
zároveň distorzní prvek snižující motivaci k práci v oblasti nižších příjmů – při
dosažení určité hranice hrubého příjmu totiž dochází ke skokovému poklesu čistého
příjmu v důsledku překročení testované výše příjmu. Dorovnávání příjmů z dávek
hmotné nouze a státní sociální podpory vede k velmi nízkému nárůstu disponibilních
příjmů při zvyšování hrubé mzdy. Domácnosti zůstávají zachyceny v tzv.
nízkopříjmové pasti.
Příklad: Domácnost 2 dospělých a 2 dětí – rozložení zdrojů celkových příjmů
domácnosti (před odečtením nákladů na bydlení) podle výše hrubé mzdy při
zaměstnání jedné osoby. Kruhem je vyznačen pokles příjmů po vystoupení
domácnosti z hmotné nouze.

Obrázek 52 Příklad tzv. nízkopříjmové pasti v důsledku distorze způsobené dávkami testovanými na
výši příjmu. Zdroj: Mezi dávkami a prací, která není? Analýza motivace k zaměstnání u osob, které se
pohybují na hraně mezi dávkovým systémem a přijetím nízce-hodnoceného zaměstnání, Lucie
Trlifajová, Petr Musil, Linda Kovářová, Jakob Hurrle, 2015, Multikulturní centrum Praha, z. s., SPOT Centrum pro společenské otázky, z. s.
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3. Část mapování transferů mezi rodinou a společností
Vyjádření nákladů příležitosti pracujících rodičů
Skutečnými ekonomickými náklady jakékoli činnosti jsou náklady příležitosti
(Opportunity costs). Nákladem jakékoli činnosti je hodnota ušlých příležitostí tím, že
se zabýváme touto činností, (P. Heyne: Ekonomický styl myšlení. VŠE, Praha 1991).
Konkrétně například 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. Evidentně tedy tyto explicitně vyjádřitelné prostředky v podobě nákladů na
děti lze počítat jako součást nákladů příležitosti ve srovnání s jejich alternativním
použitím na něco jiného.
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 bezdětnost, pro kterou se
dobrovolně rozhoduje čím dál tím větší část populace v ČR i v mnoha dalších
vyspělých zemích. Zatímco tyto užitky lze velmi těžko vyčíslovat – hodnotu
alternativního použití nákladu lze vyjádřit a porovnat relativně dobře – tj. lze jako
náklad ušlé příležitosti porovnat alternativní použití stejné výše prostředků jako
náklad na děti ve srovnání s alternativním použitím stejných prostředků na pořízení
vlastního bydlení nebo soukromého spoření na stáří.
Na některé výše uvedené skutečnosti upozorňuje například Národní zpráva o rodině
(MPSV, 2004), kde se uvádí, že: „Postindustriální epocha spolu se současným
způsobem nastavení sociálního státu vytvořila prostředí velmi znevýhodňující rodinu
…“ a dále „Význam dětí v rámci mezigenerační solidarity jako investice pro hmotné
existenciální zajištění ve stáří byl omezen systémem sociální péče a důchodového
pojištění, které eliminovalo bezprostřední závislost na dětech.“ „Tvorba lidského
kapitálu a plnění dalších funkcí rodiny nejsou materiálně a finančně oceněny, což při
ztrátě přímého materiálního nebo finančního užitku z dětí výrazně znevýhodňuje
rodiny s dětmi vůči ostatnímu obyvatelstvu“.
A také aktuální Národní koncepce podpory rodin s dětmi (MPSV, 2009), kde se
konstatuje, že:
„V rámci systému dávek pro rodiny ……. zohledňuje zvyšující se “hodnotu ušlých
příležitostí“ spojenou s péčí a výchovou dětí a rovněž je oceňuje.“
„Finanční podpora státu musí mít oceňující charakter a přispívat ke spoluvytváření
prorodinné atmosféry ve společnosti. Současně musí být založena na principu
respektování autonomie rodin a svobody rozhodování. Vláda považuje finanční
podporu rodiny za hlavní nástroj rodinné politiky, který rodinám umožní svobodně se
rozhodnout, jak s těmito prostředky naložit.
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Finanční podpora se nebude týkat jen nízkopříjmových rodin, nýbrž se zaměří na
různé typy rodin s tím, že politické úsilí bude více zaměřeno na to, aby manželské
soužití, které je pro stát ekonomicky výhodnější, finančně neznevýhodňovalo
manželské rodiny v porovnání se soužitími nesezdaných párů. Institut manželství si
přitom zaslouží podpory ze strany státu, s ohledem na jeho vyšší míru stability oproti
jiným formám soužití, nižší výskyt sociálněpatologických jevů, vzájemné zajištění
manželů a v neposlední řadě i jako prostředí zvláště příznivé pro život a výchovu
dětí. Vláda zaměří svou pozornost, více než dříve, také na středně příjmové rodiny a
bude hledat nové způsoby jejich materiální podpory.“
Potřebu vytvoření výrazně příznivějších ekonomických podmínek pro rodinu a
alespoň částečného vyrovnávání „nákladů ušlých příležitostí“ rodin s dětmi akcentuje
už Národní koncepce rodinné politiky (MPSV, 2005):
„Dalším předpokladem pozitivní změny je vytvoření výrazně příznivějších
ekonomických podmínek pro rodinu, především pro rodinu s nezaopatřenými dětmi.
Součástí této změny je alespoň částečné, ale zřetelné vyrovnávání „nákladů ušlých
příležitostí“ rodin s dětmi ve srovnání s bezdětnými rodinami a jednotlivci, a to v
rovině sociálních transferů i nabídky veřejných sociálních služeb.“ a dále „Systém
finanční podpory rodiny zatím u nás jen málo zohledňuje zvyšující se „hodnotu ušlých
příležitostí“ spojenou s péčí a výchovou dětí a pomíjí motivaci pro narození dítěte
vyššího pořadí.“
Z hlediska kvantitativního vyčíslení se tým č. 3 v rámci mapování transferů mezi
rodinou a společností zabýval především mapováním explicitně vyjádřitelných vstupů
a výstupů. Skutečný ekonomický dopad jakékoli činnosti se však obvykle vyjadřuje
právě metodou nákladů ušlé příležitosti. Zde v tomto případě se jedná o porovnání
situace rodiny s dětmi se situací alternativní příležitosti, kdyby tyto děti příslušná
domácnost neměla. 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. Dalším příkladem může být porovnání ušlé mzdy a kariérního postupu s výší
rodičovského příspěvku a čerpáním rodičovské dovolené.
Pracovní tým se proto zabýval souhrnnou klasifikací jednotlivých druhů nákladů ušlé
příležitosti spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Pro společenskou
argumentaci a navazující rozhodování je důležité znát, který druh nákladu jednotlivá
opatření kompenzují a zda jsou v tomto smyslu náklady ušlé příležitosti spojené s
výchovou a výživou nezaopatřených dětí více systematicky kompenzovány a jakým
způsobem se přímo dotýkají důchodového systému. Uplatnění tohoto přístupu
požaduje mimo jiné Strategický rámec Česká republika 2030 schválený Usnesením
vlády ČR č. 292 ze dne 19. dubna 2017 (dostupný zde), který upozorňuje, že náklady
na plnění funkcí rodiny nejsou přiměřeně ekonomicky kompenzovány a stanovuje, že
stát proto bude více zohledňovat zvyšující se náklady a hodnotu ušlých příležitostí
spojenou s péčí a výchovou dětí.
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Rodinnou politiku je v souladu s tímto dokumentem třeba chápat komplexně –
především jako prorůstový program dlouhodobých investic do „lidského kapitálu“,
dále jako podporu rodin při řešení standardních životních situací, ale zároveň také
jako prevenci nových sociálních rizik pramenících z demografického stárnutí.
Následující tabulka uvádí výchozí klasifikaci jednotlivých skupin nákladů příležitosti
v souvislosti s výchovou dětí v rodině, jako možné východisko k další diskusi pro
uplatnění konkrétních politických opatření v oblasti důchodového systému, případně
v širší oblasti rodinné politiky. Z uvedené klasifikace je mimo jiné zřejmé, že
uplatnění náhradní a vyloučené doby po dobu rodičovské dovolené
kompenzuje jen velmi malou část nákladů ušlé příležitosti přímo způsobených
současným nastavením parametrů důchodového systému a že narovnání
distorzí přímo v rámci důchodového systému je tou nejjednodušší cestou a
zároveň logicky i správným systémovým řešením.
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Tabulka 7 Hodnocení skupin nákladů ušlé příležitosti pracujících rodičů spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětí
Skupina nákladů ušlé příležitosti spojených
s výchovou a výživou nezaopatřených dětí

Způsob a možnosti kompenzace této ušlé příležitosti současnými nástroji
s ohledem na celkové společenské transfery

Přímý dopad
v rámci
důchodového
systému

1. Možná ztráta doby pojištění a nižší
vyměřovací základ pro výpočet důchodu
v důsledku péče o malé děti, kdy rodič
dočasně nevykonává výdělečnou činnost.

Současný způsob kompenzace: Náhradní doba z hlediska doby pojištění a vyloučená
doba z hlediska výše vyměřovacího základu pro výpočet důchodu po dobu 4 let.
Možnost vyloučení z vyměřovacího základu po dobu 4 let platí i v případě nižšího příjmu
v důsledku slaďování rodinného a pracovního života (částečného úvazku apod.).

Ano

Existující problémy: Nejsou dostatečně zohledněny situace osob pečujících současně
o více dětí narozených rychleji po sobě nebo vícerčat, které kvůli rozsahu zajištění
kvalitní péče a výchovy dětí v rodině takto pečují déle než do 4 let věku nejmladšího
dítěte, a kterým následně chybí doba pojištění. Dále nejsou dostatečně zohledněny
situace osob pečujících současně o více dětí narozených rychleji po sobě nebo vícerčat,
které jsou v uvedeném rozdílovém období (delším než do 4 let věku nejmladšího dítěte)
znevýhodněny nižším základem pro výpočet důchodu v důsledku částečných pracovních
úvazků. V důsledku toho musí tyto osoby pracovat déle, pokud jim chybí doba pojištění
nebo mají v důsledku nižšího vyměřovacího základu nižší výsledný důchod, ačkoli
vychovali více budoucích plátců do systému.
Možnosti řešení: Návrh na prodloužení náhradní a vyloučené doby rodičů pečujících o
více dětí po dobu delší než do 4 let nejmladšího dítěte. Pozitivním krokem v řešení
uvedených problémů by bylo i celkové zkrácení potřebné doby pojištění, která je
v porovnání s ostatními evropskými zeměmi neobvykle dlouhá.

2. Ztráta mzdového růstu rodiče pečujícího o
malé děti za období, kdy rodič dočasně
nevykonává výdělečnou činnost. To ve
výsledku vede k celkově nižším příjmům a
následně k nižšímu vyměřovacímu
základu rodičů pečujících rodičů (zejména
žen).

Současný způsob kompenzace: V současné době není tento problém legislativně
ošetřen. Řešení je ponecháno na úsudku zaměstnavatele a problému není věnována
patřičná pozornost.

Ano

Existující problémy:


Péče o děti v rodině není vnímána s ohledem na celkový rozvoj sociálních i
manažerských a organizačních kompetencí rodičů v oblasti tzv. měkkých
dovedností (soft skills) včetně pozitivního vlivu na odpovědnost a loajalitu
zaměstnanců



Zaměstnavatelé většinou nevěnují dostatečnou pozornost kontaktu se
zaměstnanci na rodičovské „dovolené“ a péči o udržení jejich odborného
kvalifikačního růstu v tomto období – převážně to vnímají jako problém, nikoli
jako příležitost pro svoji firmu.
Možnosti řešení:

3. Jednorázové zvýšení nákladů
v souvislosti s narozením dítěte



Legislativní ukotvení povinnosti zaměstnavatelů po návratu z rodičovské
dovolené dorovnat zvýšení mezd, ke kterému došlou za stejnoiu dobu u
ostatních zaměstnanců ve firmě.



Legislativní ukotvení povinnosti zaměstnavatelů po dobu rodičovské dovolené
udržovat a rozvíjet odborné kompetence svých zaměstnanců způsobem
odpovídajícím charakteru příslušné profese.



Sdílení příkladů dobré praxe uplatňované již dnes ve špičkových firmách

Současný způsob kompenzace: Porodné na první a druhé dítě. Jednorázový
testovaný příspěvek na náklady související s narozením dítěte.
Existující problémy: Testovaná dávka (13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé
dítě při příjmu do 2,7 násobku životního minima rodiny) nekompenzuje zmíněné
jednorázové výdaje středně a výše příjmovým rodičům. Kompenzace je omezená na
nízkopříjmové skupiny a má spíše charakter sociální dávky. Svým významem je
víceméně marginální, týká se pouze nejnutnějších jednorázových nákladů a kromě toho
se netýká v pořadí třetích a dalších dětí.
Možnosti řešení: Diskuse o plošném porodném může být jistě legitimní. Jedná se však
z hlediska skutečných potřeb rodin s dětmi o dávku s marginálním významem.
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4. Ztráta příjmu jednoho z rodičů v důsledku
péče o malé děti po dobu, kdy rodič
dočasně nevykonává výdělečnou činnost
(případně ji vykonává v omezeném
rozsahu)t

Současný způsob kompenzace: Kombinace peněžité pomoci v mateřství - PPM
(pojistná dávka) a rodičovského příspěvku (nepojistná dávka).
Existující problémy: Kompenzace jako náhrada příjmu je velmi omezená. Jedná se o
jednu z klíčových bariér reprodukce zejména v příjmově středních a silnějších
skupinách. Současná výše těchto dávek znamená velký propad příjmu pro většinu
pracujících rodin. Z toho důvodu bylo přijato opatření k rychlejšímu čerpání rodičovského
příspěvku (ze současných max. 11 500 Kč za 1,5 roku až na 70% denního
vyměřovacího základu za 7 měsíců). Celková částka rodičovského příspěvku však
zůstala nezměněna. Pracovní verze koncepce rodinné politiky navrhuje valorizaci
celkové částky rodičovského příspěvku, například navázáním na minimální mzdu a
zajištění finančně i místně dostupných kvalitních služeb péče o děti, je přitom zásadním
předpokladem vyššího zapojení otců do péče. Zvýšení PPM ze 70 % redukovaného
denního vyměřovacího základu za kalendářní den na 75 %, aby lépe plnila funkci
náhrady ušlé mzdy. Současně s touto změnou umožnit čerpání rodičovského příspěvku
dle stejných pravidel (viz opatření č. 21). Zvýšení redukční hranice u PPM (§21, odst. 1,
písm. b) z 60 % na 80 % a z 30 % na 50 %. Tím by byl snížen propad příjmu při čerpání
PPM u žen s vyšším příjmem.
Možnosti řešení: V rámci PPM zvýšení procenta ze 70 % redukovaného denního
vyměřovacího základu a přiblížení se 100 % včetně výrazného zvýšení a případného
odstranění redukčních hranic. Řešení pro studující přiznáním PPM se stanovením
fiktivního vyměřovacího základu. Přiblížení výše rodičovského příspěvku výši PPM a
zrušení omezení celkové částky, aby dávka více sloužila jako skutečná náhrada příjmu
pečujícího rodiče.
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5. Zvýšení výdajů rodiny v důsledku nákladů
na děti – náklady na reprodukci budoucí
generace. Snížení podílu rodičů na
celkovém čistém příjmu domácnosti

Současný způsob kompenzace: Přídavek na dítě jako základní, dlouhodobá dávka,
která má pomáhat krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.
Existující problémy: Kompenzace těchto nákladů je velmi omezená - orientovaná jako
sociální dávka pro příjmově slabší skupiny. Na testovanou dávku nedosáhnou rodiče se
středními a vyššími příjmy. Došlo k dílčím úpravám - rozšíření nároku pro rodiny
z testované výše příjmu 2,4 na 2,7 násobek životního minima (rozšíření podpory o téměř
145 tis. dětí na 547 tis. dětí) a navýšení příspěvku o 300 Kč na 800, 910 a 1 000 Kč
měsíčně. Dětské přídavky v současné podobě testované dávky (a stejně tak další
sociální dávky testované na násobek životního minima) představují zároveň distorzní
prvek snižující motivaci k práci a k úsilí o dosažení vyššího příjmu – při dosažení určité
hranice výše hrubého příjmu totiž vždy dochází ke skokovému poklesu čistého příjmu
v důsledku překročení testované výše příjmu.
Možnosti řešení: Je celkem evidentní, že přídavky na děti už z povahy věci nemohou
pokrýt všechny náklady na děti v rodinách. Mimo jiné i z toho důvodu, že fixní dávka
nemůže reagovat na skutečnost, že náklady na dítě v rodinách nejsou a nemohou být
stejné, ale z povahy věci jsou rozdílné, a to v závislosti na výši příjmu rodiny. Rodiče
jsou přitom povinni zajistit dětem stejnou životní úroveň, jakou mají sami (viz občanský
zákoník). Je to zároveň v souladu s přirozeným přáním naprosté většiny všech rodičů,
které si logicky přeji, aby se jejich děti měly „stejně dobře“, jako oni sami.(viz rovněž
statistická šetření ČSÚ). Patrně bude pokračovat zcela legitimní diskuse o zavedení
plošných netestovaných přídavků, stejně jako o dalších úpravách „vyladění“ dávek,
daňových slev a slev na pojistném, které by tyto kontraproduktivní a demotivující
distorze odstraňovaly.
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6. Nevhodný způsob celkového zdanění
výdajů na investice do nové generace.
Výdaje na děti jsou investicí do ekonomiky
rodiny i celé společnosti a v rámci toho
mají i významnou funkci zabezpečení na
stáří a zajištění fungování důchodového
systému

Současný způsob kompenzace: Daňové zvýhodnění na dítě (skládá se ze slevy na
dani a z daňového bonusu v podobě daňové vratky až do výše celkového zvýhodnění a
celkového stropu 60 300 Kč za rok, který si však mohou uplatnit oba pracující rodiče.
Existující problémy: Kompenzace nákladů ušlé příležitosti je pouze částečná, rovné
fixní zvýhodnění má do značné míry opět charakter sociální rovné dávky pro pracující
rodiče a poměrem k celkovým příjmům rodiny je výhodnější zejména pro pracující rodiče
s nižším příjmem. Daňové zvýhodnění na dítě neodpovídá výši skutečných nákladů
velké většiny rodin a je neodůvodněně nižší než sleva na poplatníka, ačkoli náklady na
dítě jsou srovnatelné s náklady na dospělého člena rodiny (viz rovněž předchozí bod
této tabulky). Na rozdíl od jiných investic se z těchto investičních nákladů navíc odvádí
sociální a zdravotní pojištění. Rychlým dílčím krokem ke zmírnění této distorze byla
opatření v podobě postupného navýšení daňových slev na dítě:




na první dítě o 1800 Kč z 13 404 Kč na 15 204 Kč (o 150 Kč měsíčně)
na druhé dítě o 6 tisíc Kč z 13 404 Kč na 19 404 Kč (o 500 Kč měsíčně)
na třetí a další dítě o 10 800 Kč z 13 404 Kč na 24 204 Kč (o 900 Kč měs.)

Největší část zmíněné distorze je však předmětem sociálního a zdravotního pojištění
(části placené zaměstnancem i zaměstnavatelem), která v ČR tvoří největší část
daňového zatížení práce. Jedná se z velké části o dopad změn z roku 1993
znamenajících přechod od daně ze mzdy na daň z příjmů fyzických osob spolu s
vyčleněním samostatného sociálního a zdravotního pojištění. Tato změna znamenala
značné omezení daňového odpočtu z důvodů péče o děti (viz např. Hiršl, Demografie,
ČSÚ, 2004). Do té doby „za účelem rovnoměrného zdanění zaměstnanců, v souladu s
jejich výdělkem, a také z důvodů zjednodušení vybírání daně a pojistného“ byla
odváděna jednotná daň ze mzdy, v níž byly zahrnuty i příspěvky zaměstnanců na
pojistné národního pojištění. Významná procentická sleva na dani tak zároveň byla i
slevou na odvodech sociálního a zdravotního pojištění. Uvedenou změnou pro pracující
rodiče zmizel významný kompenzační faktor procentických slev na celkovém zdanění
práce, který představoval důležitý ochranný prvek před pádem do relativní chudoby v
porovnání s bezdětnými domácnostmi se stejnou úrovní příjmu. Procentická konstrukce
slevy proto byla významná pro rodiny se středními a vyššími příjmy, které po roce 1993
zaznamenaly nejvyšší relativní propad životní úrovně. Nynější slevy na daních
stanovené relativně nízkou pevnou částkou svojí matematikou a daňovým zvýhodněním
v podobě bonusů do značné míry pro pracující rodiče převzaly úlohu dřívějších jednotně
poskytovaných a netestovaných přídavků na děti. Z těch se naopak nyní stala testovaná
sociální dávka, na kterou rodiče s průměrným příjmem nedosáhnou.
Možnosti řešení: Daňová sleva je klíčovým opatřením pro pracující rodiče. Relativně
jednoduchým krokem (legislativně i administrativně) by bylo zvýšení daňového
zvýhodnění na dítě až do úrovně slevy na poplatníka a přijetí návrhu diferenciace
pojistného podle počtu dětí, který schválila vláda. Ještě vhodnější je model analogický
jako ve Francii – vícepásmové progresivní zdanění příjmu přepočteného na osobu z
celého objemu odvodů (daně, pojištění), případně výpočet daní a pojistného pouze
4 výdělečné členy rodiny.
z části příjmu připadající na

Ano

7. Zhoršené postavení na trhu práce a
zhoršené možnosti dalšího kariérního
rozvoje a postupu

Současný způsob kompenzace: Kompenzace této distorze je prakticky minimální
Existující problémy: Nedocenění rodinných kompetencí v podobě získaných soft-skills
(komunikačních a organizačních dovedností, umění rozhodovat se, flexibility, umění
rozhodovat se, komplexního řešení problémů a schopnosti řešit konflikty, iniciativnosti,
schopnosti učit se i pedagogických dovedností, odolnosti vůči stresu a dalších).
Zásadním problémem je přitom ztráta zaměstnavateli přeceňované a mnohdy i
zneužívané flexibility pracovní síly bezdětných zaměstnanců. To souvisí s často s téměř
neomezeným a prakticky „samozřejmým“ využíváním přesčasů včetně těch
neplacených, kdy tato benevolence státu k pracovnímu vytěžování bezdětných následně
zvýrazňuje jejich hodnotu pro zaměstnavatele - např. ve srovnání s Francií s přísnou
regulací pracovní doby a přesčasů, kdy faktor rozdílné pracovní flexibility do značné míry
ztrácí na ceně. Nedostatečná nabídka zařízení a služeb předškolní péče na jedné straně
a zároveň nedostatečná nabídka částečných úvazků ze strany zaměstnavatelů.
V důsledku toho je rodičovská péče považována většinou zaměstnavatelů za ztrátu pro
zaměstnatelnost nikoli jako příležitost a potenciální přínos pro firmu. U státních
zaměstnanců dokonce dochází ke krácení uznávaných let praxe. Problémem je rovněž
současné znění a aplikace služebního zákona. Zároveň přitom musí rodiče usilovat o
dosažení odpovídajícího příjmu pro zajištění více členů domácnosti. Nominální čisté
peněžní příjmy rodin s dětmi v přepočtu na jednoho člena domácnosti jsou však včetně
daňových a sociálních transferů dlouhodobě nižší než u domácností bez dětí, ale také
dokonce nižší než příjmy domácností důchodců/důchodkyň. Rodiče jsou zároveň
znevýhodněni vysokými daněmi a sociálními a zdravotními odvody, což dále ještě více
zhoršuje jejich postavení na trhu práce. Částečnou snahu o zmírnění této situace
představuje daňová sleva na náklady za předškolní zařízení tzv. „školkovné“ a daňové
zvýhodnění na děti.
Možnosti řešení: Využití příkladů dobré praxe nejúspěšnějších světových firem, které
jsou v této oblasti výrazně napřed. Příkladem by měla jít především státní a veřejná
správa, což by zároveň znamenalo legislativní úpravu služebního zákona a změnu praxe
v jeho aplikaci.
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8. Ztráta volného času a snížená mobilita

Současný způsob kompenzace: Kompenzace je zcela minimální.
Existující problémy: Chybějí především služby pro rodinu, nabídka zkrácených a
flexibilních úvazků a související ekonomické kompenzace. Rodičům tak chybí potřebný
čas pro kvalitní výchovu dětí i pro sebe navzájem. Jsou tak vytaveni tlaku trhu práce a
stresu bez výraznější pomoci. Zájem o dřívější návrat do zaměstnání po rodičovské
dovolené nemusí znamenat, že rodiče požadují a preferují celodenní institucionální péči
o děti v předškolních zařízeních. Většinou ji volí pod tlakem poptávky na trhu práce i
faktu, že je stále omezená dostupnost takových flexibilních pracovních úvazků, které
mají co nejmenší negativní konsekvence (neodpovídající příjem, omezený pracovní
postup, prekérní pracovní podmínky atd. Matky by měly větší zájem o dřívější návrat do
zaměstnání, kdyby vedle zajímavějších možností práce v nestandardních pracovních
režimech byla také dostupná nabídka takových forem denní péče, které by lépe
umožnily příliš neomezit vlastní péči o dítě a současně se pracovně realizovat a přinášet
příjem do rodiny. Tomu však brání nevyvážený systém raného vzdělávání a péče či
nedůvěra v garanci kvality některých zařízení v kombinaci s jejich finanční
nedostupností. Přijatým dílčím kompenzačním opatřením je nová pojistná dávka
Otcovská poporodní - týden volna pro otce v šestinedělí a dávka ve výši 70% denního
vyměřovacího základu.
Možnosti řešení: Větší podpora a větší nabídka veřejných služeb pro rodiny, podpora
bydlení a podpora flexibilních neprekarizovaných pracovních forem zaměstnání (práce z
domova, částečné úvazky a flexibilní pracovní doba ap.) stejně jako finanční a místní
dostupnost předškolní a rané školní péče o děti. To umožní lepší slaďování pracovního a
rodinného života (work-life balance) na základě potřeb a skutečně svobodné volby
rodičů. Slaďování pracovního a rodinného života musí též umožnit rodinám podporovat
své seniory. Jeho cílem by mělo být zajištění jak vyšší kvality života díky dostatku
volného času mimo zaměstnání, tak pracovních sil pro trh práce. Je třeba systematicky
působit na změnu stereotypů některých zaměstnavatelů, kteří nedoceňují význam
rodičovství a rodinného zázemí pro osobnostní růst zaměstnanců a znevýhodňují
zaměstnance pečující o děti či seniory v rodině. Opatření rovněž viz předchozí bod.
Podmínkou je zároveň odpovídající ekonomická kompenzace, oceňující náhradu ušlých
příležitostí a nenahraditelné přínosy rodin pro stát a celou společnost.
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9. Nízká společenská prestiž rodiny a
rodičovství

Současný způsob kompenzace: Kompenzace je zcela minimální.
Neřešené problémy: Chybí uznání dětí jako klíčové investice do rozvoje společnosti a
společenské ocenění. Děti jsou spíše prezentovány jako sociální případ a spojovány
s různými menšinami. Při zakládání rodiny mladí lidé čelí řadě socioekonomických
překážek. Výchova dětí a zabezpečení rodiny jsou zároveň v porovnání s výkonem
zaměstnání chápány v celospolečenském kontextu jako méně přínosné a důležité, což
dokládá rovněž oslabená pozice zaměstnanců-rodičů na trhu práce. Malé společenské
uznání práce rodičů spojené s výchovou dětí spolu se současným systémem vůči
rodinám nepříznivých přerozdělovacích transferů a nedostatečné nabídky zkrácených a
flexibilních neprekarizovaných pracovních úvazků a s tím související relativní chudobou
v porovnání s bezdětnými formami života navíc pravděpodobně negativně působí na
samotnou ochotu žen děti mít, což zapříčiňuje velmi nízkou porodnost v ČR. Chybí
odpovídající společenské ocenění rodiny jako základní společenské jednotky a prvního
místa socializace nutné pro rozvoj jednotlivce a společnosti. Stabilní a dobře fungující
rodina napomáhá k celkové sociální soudržnosti společnosti a je schopna jedinečným
způsobem učit sdílet a předávat kulturní, etické, společenské a duchovní hodnoty, které
jsou zcela zásadní nejen pro vytváření a sdílení identity a rozvoj jejích vlastních členů,
ale také pro rozvoj širších komunit, celé společnosti i pro blahobyt všech. Rozvoj lidské
osobnosti a tvorba hodnot začíná v rodině.
Možnosti řešení: Rodinnou politiku je proto třeba chápat komplexně – především jako
prorůstový program dlouhodobých investic do „lidského kapitálu“, dále jako podporu
rodin při řešení standardních životních situací, ale také jako prevenci nových sociálních
rizik pramenících z demografického stárnutí, změn struktury rodiny ap. Účinná politika
podporující rodinu ve všech jejích základních funkcích (prorodinná politika) musí být
postavena na uznání autonomie rodiny, z jejíhož řádného fungování plyne přínos pro
celou společnost. Významným prvkem úspěšného rozvoje společnosti je výchova dětí
v rodině, která musí být náležitě společensky uznána a oceněna. (viz Strategický rámec
Česká republika 2030, 2017)
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10. Nevýhodné rozdělení výnosů z investice
do budoucí generace, jakožto přirozeného
způsobu zajištění na stáří

Současný způsob kompenzace: Kompenzace v současném systému neexistuje.
Neřešené problémy: Výnos přirozené investice z hlediska zabezpečení na stáří je
vzhledem k současným vysokým odvodům prakticky plně přerozdělen sociálním a
zdravotním systémem. Počet vychovaných dětí ani náklady související s jejich výchovou
a zásluha na udržení budoucích příjmů důchodového systému nejsou nijak ve výši
přiznaného důchodu zohledněny. Pro názorné pochopení tohoto principu je to podobné,
jako by byly „znárodněny“ také uspořené peníze v penzijních fondech či nashromážděné
jmění bezdětných a tyto prostředky byly využity pro důchody rodičů, kteří díky
vynaloženým nákladům na děti neměli dostatek prostředků na spoření do penzijních
fondů (jedná se pochopitelně o provokativní příměr, který má upozornit na podstatu
problému). Dochází tak k „privatizaci“ jedné části zásluh (finančních odvodů do systému)
a k extrémní socializaci jiné části zásluh (nákladů na výchovu budoucí generace plátců
do systému)
Možnosti řešení: Přímá asignace části odvodů vlastním rodičům, která se nabízí jako
možné logické řešení, by však přinesla řadu obtížně řešitelných problémů – mezi mnoha
jinými například nemožnost této asignace od osob, které žádné pojistné neodvádějí –
osoby na rodičovské, invalidní osoby apod. Jiným a zároveň výrazně jednodušším
řešením s velmi podobným dopadem by bylo zohledňovat počet vychovaných dětí
v rámci zásluhové procentní části vyměřeného důchodu, odvozené od pracovních zásluh
rodičů. Jednalo by se tak o zohlednění zásluh pracujících rodičů na výchově budoucích
plátců do systému.
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Závěr
Dlouhodobě udržitelné fungování průběžného důchodového systému významným
způsobem závisí na celkovém demografickém vývoji. Zde přitom hraje roli
prodlužující se délka lidského života a v rozhodující míře také nízká porodnost.
Odborné studie dokládají, že jedním z důležitých faktorů, kterým se vytvářejí
podmínky pro rozhodování mladých lidí o tom, zda budou mít děti, resp. kolik jich
budou mít, je materiální postavení rodin s dětmi. Jde o to, jakou životní úroveň mají
rodiny s dětmi, a to jak ve smyslu absolutní úrovně (průměrný příjem na spotřební
jednotku), tak zejména také relativní úrovně, vyjadřované srovnáním s materiální
situací manželů bez dětí se stejnou úrovní hrubých příjmů.
V analytických a simulačních modelech používaných ministerstvem práce a
sociálních věcí doposud chyběly ukazatele (indikátory), které by komplexně a
systematicky vyhodnocovaly dopady z hlediska transferů mezi rodinou a společností
z hlediska postavení stejně příjmových domácností a které by vyhodnocovaly
zásluhovosti pracujících rodičů na výchově budoucí generace plátců daní a
pojistného. PT3 se proto zabýval metodickými pracemi na definici těchto ukazatelů.
Jednotlivé navržené ukazatele jsou průběžně rozpracovávány na konkrétních
analytických modelech a je vedena odborná diskuse o jejich vypovídací schopnosti.
Z hlediska deklarované podpory rodin s dětmi a vzájemné solidarity bezdětných a
rodin s dětmi by se dalo spíše očekávat, že takto zmapované prosté transfery mezi
rodinou a společností budou v zásadě oscilovat kolem nuly nebo budou mít případně
ve vztahu k rodinám s dětmi mírně zvýhodňující a podpůrnou relaci.
Očekávaná diskuse by se pak patrně měla vést o tom, jak vysoké mají tyto podpůrné
transfery být, aby alespoň významným způsobem částečně kompenzovaly
nenahraditelné přínosy, které rodiny s dětmi společnosti a státu výchovou budoucí
generace přinášejí, a zároveň více zohledňovaly náklady ušlé příležitosti, jak
požadují národní koncepční dokumenty v oblasti rodinné politiky.
Průběžné výsledky těchto modelů poskytly významné dílčí poznatky z hlediska
deklarovaných potřeb narovnání transferů mezi rodinou a společností a posílení
zásluhovosti systému ve vztahu k pracujícím rodičům.
V rámci mapování transferů mezi rodinou a společností se PT3 zabýval nejprve
mapováním transferů ve formě explicitně vyjádřitelných vstupů a výstupů.
Nevýhodnost těchto společenských finančních transferů pro rodiny s dětmi ve
srovnání s bezdětnými se stejnou úrovní příjmů se ukazuje ve všech sledovaných
příjmových kategoriích. Počínaje od minimální mzdy postupně narůstá s příjmem
rodiny. V závislosti na příjmu rodiny a počtu dětí za celý životní cyklus rodiny se toto
znevýhodnění pohybuje v řádu milionů korun a je srovnatelné s náklady na
pořízení vlastního bydlení, které mladým lidem většinou chybí právě pro
založení rodiny. Největší transfery jsou přitom realizovány prostřednictvím
systémů důchodového a zdravotního pojištění a tyto transfery také mají do

příjmové situace rodin s dětmi nejvyšší dopad. Z hlediska základních
systémových vazeb za vklad do systému je nezbytné považovat nejen finanční
odvody, ale i řádnou výchovu dětí nejlépe spojenou s příkladem aktivního pracovního
života rodičů. Bez těchto vstupů by totiž systém přestal fungovat hned v následující
generaci - jsou to totiž právě děti vychované k pracovitosti a solidaritě, na nichž
budou záviset zdroje pro naše budoucí důchody, ale také odvody daní a zdravotního
pojištění a v neposlední řadě fungování celé národní ekonomiky.
Tato zmíněná výchova představuje nejenom práci (kterou je do značné míry
uznávána jako společensky potřebná prostřednictvím náhradní doby a současně
vyloučené doby z hlediska výše vyměřovacího základu pro výpočet důchodu.).
Kromě toho představuje také nemalé náklady na výchovu a péči o děti vynakládané
rodinami. Tyto náklady představují rovněž vstup do fungování důchodového systému
a u průměrně vydělávajících rodičů po odečtení všech rodinných dávek a slev na
daních a náhradních dob (kdy jeden z rodičů neodvádí pojistné odvody) představují
jednogenerační explicitní nákladový transfer vůči společnosti, který činí 3-4
miliony Kč za celý životní cyklus rodiny.
Z pohledu dvougeneračních explicitních transferů se pak jedná o příspěvek
rodin k dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů (jako investice do
budoucích příjmů veřejných rozpočtů v podobě daňových a pojistných odvodů již
dospělých dětí) pak představuje přínos rodin pracujících rodičů s průměrným příjmem
přibližně 3,5 mil Kč na každé vychované dítě.
Důležitým ukazatelem je také celkový vývoj státní podpory (kompenzace) pro rodinu
se dvěma dětmi v podobě celkového kompenzačního příspěvku státního
rozpočtu, kterým stát vyrovnává - kompenzuje výše zmiňované transfery rodiny ve
prospěch společnosti.
Zejména rok 1993 a přechod od daně ze mzdy na daň z příjmů fyzických osob spolu
s vyčleněním samostatného sociálního a zdravotního pojištění znamenal drastické
omezení daňového odpočtu z důvodů péče o děti. Pro pracující rodiče tím zmizel
významný kompenzační faktor procentických slev na celkovém zdanění práce, který
představoval důležitý ochranný prvek před pádem do relativní chudoby v porovnání
s bezdětnými domácnostmi se stejnou úrovní příjmu.
Stát by měl zároveň jasně definovat, že potřebuje nové generace a přirozenou
reprodukci obyvatel pro zajištění dalšího udržitelného rozvoje a stabilní fungování
důchodového i zdravotního pojištění a vytvořit k tomu takové prostředí, aby
rodičovství neznamenalo trest a riziko pádu do chudoby.
Z výsledků jednogeneračních i dvougeneračních ukazatelů je tedy 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.
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PT3 rovněž pracoval na návrhu sady indikátorů pro analytické a simulační modely
pro analýzy a simulace dopadů navrhovaných změn do důchodového systému – na
bázi porovnání páru se stejným příjmem s dětmi a bez dětí. Jedná se zejména o
následující ukazatele, které jsou zmiňovány i ve výše uvedených výsledcích a
srovnáních:
 Jednogenerační ukazatele (ukazatele nákladů základního páru)
 Dvougenerační ukazatele (ukazatele celkového transferového příspěvku
rodiny, resp. domácnosti)
 Průměrný čistý příjem domácnosti na osobu
 Průměrný čistý příjem domácnosti na osobu v členění podle příjmových decilů
 Ukazatel úhrnné plodnosti
 Přírůstek populace
 Přirozený přírůstek
 Ukazatele investic do lidského a sociálního kapitálu
 Míra nezaměstnanosti
 a některé další
Z hlediska kvantitativního vyčíslení se tým v rámci mapování transferů mezi rodinou
a společností zabýval především mapováním explicitně vyjádřitelných vstupů a
výstupů. Skutečný ekonomický dopad jakékoli činnosti se ale obvykle vyjadřuje
metodou nákladů ušlé příležitosti. Zde v tomto případě se jedná o porovnání situace
rodiny s dětmi se situací alternativní příležitosti, kdyby tyto děti příslušná domácnost
neměla. 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. Dalším
příkladem může být porovnání ušlé mzdy a kariérního postupu s výší rodičovského
příspěvku a čerpáním rodičovské dovolené.
Pracovní tým se proto zabýval souhrnnou klasifikací jednotlivých druhů nákladů ušlé
příležitosti spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Pro společenskou
argumentaci a navazující rozhodování je důležité znát, který druh nákladu jednotlivá
opatření kompenzují a zda jsou v tomto smyslu náklady ušlé příležitosti spojené s
výchovou a výživou nezaopatřených dětí více systematicky kompenzovány a jakým
způsobem se přímo dotýkají důchodového systému. Uplatnění tohoto přístupu
požaduje mimo jiné Strategický rámec Česká republika 2030 schválený
Usnesením vlády ČR č. 292 ze dne 19. dubna 2017 (dostupný zde), který
upozorňuje, že náklady na plnění funkcí rodiny nejsou přiměřeně ekonomicky
kompenzovány a stanovuje, že stát proto bude více zohledňovat zvyšující se
náklady a hodnotu ušlých příležitostí spojenou s péčí a výchovou dětí.
Rodinnou politiku je v souladu s tímto dokumentem třeba chápat komplexně –
především jako prorůstový program dlouhodobých investic do „lidského kapitálu“,
dále jako podporu rodin při řešení standardních životních situací, ale zároveň také
jako prevenci nových sociálních rizik.
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Příloha č. 1
Jednogenerační ukazatele transferů (ukazatele základního
manželského páru) – detailní popis metodiky
Tyto ukazatele představují porovnání výhodnosti systému pro rodiče a bezdětné.

1. Transfery od státu k rodině
V souladu s výše uvedeným popisem jsou zahrnuty následující transfery směřující od
společnosti k rodině – manželskému páru (resp. EA osobě případě domácnosti
s jednou EA osobou)
Zdravotní péče
Prostřednictvím systému veřejného zdravotnictví poskytuje stát občanům zdravotní
péči. Na základě této informace je možné každé domácnosti přiřadit částku, kterou je
ohodnocena přijatá zdravotní péče, a to péče přijatá rodiči.
Metodická poznámka – zdravotní péče přijatá dětmi už je příjmem další generace a
není součástí tohoto ukazatele.
Důchody
Členové rodin a domácností se během svého života mohou stát (a velmi
pravděpodobně stanou) příjemci některého typu důchodu. Vzhledem k různým
rizikům, které tyto dávky pokrývají, a k nastavení systému (náhradní a vyloučené
doby) je u důchodových dávek významný rozdíl mezi rodinami s dětmi a
domácnostmi bezdětných.
Dávky nemocenského pojištění - peněžitá pomoc v mateřství
Jedná se o dávky vyplácené ze systému nemocenského pojištění. V případě
peněžité pomoci v mateřství jde o dávku, která pokrývá sociální událost narození
dítěte, což má významný vliv na relativní postavení rodin s dětmi a domácností bez
dětí.
Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek je vyplácen rodičům, kteří se po narození dítěte systematicky
věnují výchově dítěte a jako takový je významným transferem směřujícím k rodinám
s dětmi.
Přídavky na děti
Přídavek na dítě je příjmově testovanou dávkou, jejímž příjemcem jsou rodiče, jejichž
příjem nepřesáhne 2,4 násobek životního minima. Výše dávky je odstupňovaná
podle věku dítěte. Tato dávka má vliv na relativní postavení rodin s dětmi, zejména u
nízkopříjmových skupin obyvatel.
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Náklady na vzdělání
Prostřednictvím systému veřejného školství poskytuje stát občanům bezplatné
vzdělávání.
Náklady na vzdělání je nutné implicitně připočítat k transferům, jejichž příjemcem je
každý občan a každý občan má na toto vzdělání nárok. Nejedná se ovšem o tok
peněz, ale o poskytnutou službu (resp. náklad s ní spojený, obdobně jako u zdravotní
péče), který neproudí přímo k rodinám s dětmi, ale přímo k dětem (ke každému
občanovi). Je to tedy investice státu do budoucí generace a z hlediska rodičů
nepředstavuje příjem ani výdaj (pokud pomineme výdaje na učební pomůcky a další
vedlejší výdaje na dopravu, případné ubytování apod., které rodina v souvislosti se
vzděláním dětí vynaloží – ty jsou již zahrnuty ve výdajích rodin). Zároveň pomíjíme
náklady na vzdělání soukromých školách. I v tomto případě jsou známy náklady na
vzdělání podle stupně vzdělání a tento transfer je tedy možné ohodnotit i v závislosti
na úrovni vzdělání každého občana. V nákladech na vzdělání jsou zahrnuty i náklady
související s předškolním vzděláváním (resp. zařízeními).
Do tohoto ukazatele je tedy zahrnuto vzdělání rodičů. Naopak není zahrnuto vzdělání
dětí, které je příjmem nové generace, která tento transfer přijímá jako závazek a
v budoucnu - v ekonomicky aktivním věku si založí vlastní domácnost a v podobě
daní a odvodů veřejného pojištění tak splatí státu tuto investici.
Další dávky a služby
Existuje řada dalších transferů od společnosti k domácnostem a rodinám. Jejich
konstrukce ovšem často zahrnuje testování majetku, což znemožňuje jejich
modelování. Zároveň lze předpokládat, že jejich příjem je symetrický u rodin s dětmi
a domácností bez dětí. Současně je jejich dopad z pohledu celkového objemu
transferů marginální a proto je možné od těchto transferů abstrahovat. Rovněž je
abstrahováno od veškerých dalších veřejných služeb poskytovaných státem (vnitřní a
vnější bezpečnost, infrastruktura, kultura atd.), protože jejich čerpání není individuální
a je tedy nutně rovnoměrně rozděleno mezi všechny občany.

2. Transfery od rodiny ke státu
Jedná se o toky finančních prostředků v podobě veřejných pojistných a hlavních
daní, ze kterých jsou transfery k rodinám a domácnostem financovány. Nicméně
příjemcem veřejných služeb financovaných z těchto daní jsou také firmy, instituce
veřejné správy a další subjekty v rámci společnosti – takže v tomto smyslu nelze
hovořit o ekonomicky uzavřeném modelu a bez určení podílu těchto služeb na
domácnosti (což by v tuto chvíli bylo velmi složité) nelze považovat odpovídající
sumární ukazatele za absolutní, ale je potřeba s nimi pracovat pouze ve vzájemné
relaci.
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Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Z pojistného na veřejné zdravotní pojištění je financována převážná část nákladů na
zdravotní péči. Pojistné je hrazeno z příjmů z pracovní činnosti a v případě, kdy
takového příjmy neexistují (z důvodu vzniklé sociální události), pak je hrazeno
pojistné za státního pojištěnce ze státního rozpočtu.
Pojistné na důchodové pojištění
Pojistné na důchodové pojištění představuje nejvýznamnější část celkového
daňového zatížení práce. Z pojistného na důchodové pojištění jsou hrazeny výdaje
na důchodové dávky. Povinnost platit pojistné je vázána na existenci výdělečné
činnosti. V případě, že tato činnost neprobíhá (z důvodu sociální události) není
pojistné placeno. Vzhledem k nastavení systému (náhradní a vyloučené doby) je u
důchodových dávek rozdíl mezi rodinami s dětmi a domácnostmi bezdětných.
Metodická poznámka: Zároveň však v důsledku základního principu průběžného
důchodového systému je zdrojem důchodů pro bezdětné vybrané pojistné od cizích
dětí – tedy od nové generace. Vzhledem k tomu, že se nyní jedná o typ
jednogeneračního modelu, není zde tento transfer v podobě pojistného placeného
novou generací zahrnut. Tento vklad rodin s dětmi ve prospěch státu je v tomto
jednogeneračním modelu vyjádřen prostřednictvím investic rodin do nové generace –
výdaji rodin na děti.
Pojistné na nemocenské pojištění
Z pojistného na nemocenské pojištění jsou hrazeny výdaje na dávky nemocenského
pojištění a peněžité pomoci v mateřství. Povinnost platit pojistné je vázána na
existenci výdělečné činnosti. V případě, že tato činnost neprobíhá (z důvodu sociální
události) není pojistné placeno.
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je součástí odvodů sociálního pojištění.
Proto se na jeho placení vztahují stejné připomínky, jako na pojistná na sociální
zabezpečení a je tedy dobré sledovat placení z pohledu dopadu na různé typy
domácností.
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu fyzických osob je významnou daní, ze které jsou hrazeny transfery a
služby poskytované občanům. Součástí konstrukce daně z příjmů jsou i daňové úlevy
pro rodiče a případně manžele, které zakládají rozdílné zacházení s domácnostmi
s dětmi a domácnostmi bez dětí.
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DPH
Daň z přidané hodnoty není součástí mandátu komise, která má v zadání zabývat se
sociálním pojištěním a v širším kontextu zdaněním práce.
Do budoucna by případná možnost pracovat v s daní z přidané hodnoty mohla být
pro model MPSV výhodou. V případě daně z přidané hodnoty by mohlo být použito
určité zjednodušení. Nutným předpokladem pro zahrnutí DPH by bylo modelování
spotřeby, což není modelem MPSV možné. Tento problém je vyřešen aplikací
předpokladu celoživotního příjmu (a celoživotní spotřeby), kdy je předpokládáno, že
během celého života jedinec utratí veškeré finanční prostředky, které vydělal nebo
přijal v podobě finančních transferů. DPH je tak možné transformovat do podoby
specifické příjmové daně, kdy příjem (spotřeba) je rozdělen na dvě části – základní
spotřebu a dodatečnou spotřebu. Základní spotřeba je uvažována v pevné částce na
jednoho člena domácnosti a daněna sníženou sazbou DPH. Dodatečná spotřeba
(rozdíl mezi úhrnným příjmem a základní spotřebou) je daněna základní sazbou
DPH.
Vzhledem k tomu, že měřena bude celoživotní bilance transferů od a ke společnosti,
mohou být tato zjednodušení po dalším metodickém dopracování použitelná bez
významných nepřesností. Je potřeba metodicky ošetřit odhady, jaký podíl výdajů
domácností neznamená příjem DPH pro stát. Jedná se například o nákupy zboží a
služeb v zahraničí (mimo jiné např. zahraniční dovolené), dále nákupy nemovitostí
v zahraničí, nákupy nemovitostí v ČR s výjimkou nových rezidenčních nemovitostí a
obecně všechny investice v zahraničí i v ČR znamenající převod příjmů do aktiv
firem. To jsou zároveň výdaje, které si obecně mohou dovolit spíše bohatší
domácnosti a jsou naopak málo dostupné pro rodiny s dětmi, kterým na výdaje
tohoto typu většinou nezbudou peníze, protože je převážně utratí za spotřebu dětí
(ve skutečnosti investice do budoucí generace) – tj. za zboží a služby, ze kterých se
DPH plně odvádí. Nicméně takováto úvaha aby měla být nejprve podrobněji
prověřena odpovídající analýzou.
Metodicky významné by bylo rovněž zohlednění výdajů domácností na doplňkové
penzijní spoření a penzijní připojištění – ty by sice znamenaly pouze odklad do
důchodového věku – i když i pak by z obdrženého důchodu záleželo na tom, za co
tyto prostředky budou domácnostmi utraceny. Důležitá by ale v tomto případě byla
zejména celková dynamika těchto úspor – protože by v nejbližším období znamenala
oslabení příjmu DPH a snížení kupní síly a spotřeby domácností s dopady do
slabšího růstu ekonomiky. Z dlouhodobého hlediska by naopak znamenala posílení
stability důchodového systému a veřejných rozpočtů.
Bez metodického zapracování výše uvedených prvků nepředstavuje použití DPH pro
model významný přínos z hlediska vypovídací schopnosti. Vzhledem ke svému
rozsahu pouze poněkud snižuje poměrové ukazatele, zatímco z hlediska vypovídací
schopností výrazně významnější rozdílové ukazatele zůstávají prakticky beze změny.
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Investice do budoucí generace – výdaje rodin na dětí
V naprosté většině případů se lidé pro děti rozhodují z těch nejběžnějších a zároveň i
nejušlechtilejších lidských důvodů. Okamžikem přijetí dítěte do rodiny však na sebe
zároveň každý přijímá závazek. Naplnění tohoto závazku je z hlediska rodiny i celé
společnosti významnou investicí do lidského kapitálu v podobě budoucí generace.
Investicí ekonomickou, kulturní i sociální, kterou na svých bedrech nese především
rodina a ve vybraných oblastech k ní přispívá i celá společnost a stát.
Bez této investice pracujících rodičů do budoucí generace nejsou možné ani budoucí
příjmy důchodového systému a stejně tak ani budoucí příjmy daní a zdravotního
pojištění. V tomto smyslu investice do budoucí generace jsou vnímány náklady na
výživu a výchovu dětí jako transfer vůči státu, i když jeho příjemcem není stát, nýbrž
samotné děti.
Pro modelování tohoto klíčového transferu bude využito dat České statistického
úřadu z Šetření o nákladech na výchovu dětí a výživu dítěte. V rámci tohoto šetření
byl identifikován podíl výdajů domácností na dospělé členy a na děti. Tento podíl je
aplikován na úhrnný čistý příjem rodin s dětmi – vychází se při tom z předpokladu, že
celkové příjmy se v dlouhodobém období rovnají celkovým výdajům domácnosti.
Celková výše transferu je potom sumou všech výdajů na děti za dobu, kterou stráví
v domácnosti rodičů. Jako výchozí pozice nákladů na jedno dítě byla použita hodnota
90 % průměrného příjmu na osobu v domácnosti. Tato přesnost se pro výchozí
modelové výpočty z hlediska celkového záměru analýzy ukazuje jako dostačující
s určitou rezervou (Poznámka: skutečné hodnoty jsou o něco vyšší a pohybují se
v jednotlivých kvintilech mezi 93 % až 97 % průměrného příjmu na osobu
v domácnosti). Viz následující tabulka.)
Tabulka 8 Čistá peněžní vydání domácností s 1 až 3 dětmi v kvintilovém rozdělení podle čistého příjmu na
osobu. Zdroj: Náklady na výchovu a výživu dětí v roce 2003. ČSÚ, 2004
Roční výdaje domácnosti:
na děti
na dospělé
celkem
členy
absol.
v%
20% domácnosti s nejnižšími příjmy
(do 63 523 Kč/os.)
Druhých 20% domácnosti
(63 523 - 76 277 Kč/os.)
Třetích 20% domácnosti
(76 278 - 90 381 Kč/os.)
Čtvrtých 20% domácnosti
(90 382 - 109 675 Kč/os.)
20% domácnosti s nejvyššími příjmy
(více než 109 675 Kč/os.)

Roční výdaje:
na dospěna osobu lého člena na dítě

Koeficient
nákladů na
dítě

205 274

107 901

97 374

47,4

53 807

58 029

49 793

93%

238 975

129 361 109 615

45,9

67 689

70 882

64 272

95%

278 707

155 588 123 119

44,2

79 193

82 318

75 568

95%

300 198

179 133 121 065

40,3

89 850

91 886

86 998

97%

416 674

257 087 159 587

38,3 125 622

129 585 119 722

95%

Další daně
Existuje řada dalších daní, které domácnosti platí státu (zejm. spotřební daně). Jejich
modelování ovšem není bez znalosti detailních struktur spotřeby možné a to ani ve
zjednodušené podobě. Vzhledem k tomu, že jejich placení je pravděpodobně
nezávislé na struktuře domácností z pohledu počtu dětí a že financování transferů
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směřující k rodinám a domácnostem je pokryto modelovanými daněmi, je od těchto
daní abstrahováno.

Způsob měření
Transfery mezi rodinami, domácnostmi a společností je možné měřit s využitím
základního rozdílového ukazatele Celkové bilance transferů rozdílově porovnaného
vůči celkové bilanci páru bez dětí.
Celková bilance transferů rodiny (domácnosti) = Celkový součet přijatých
transferů – Celkový součet vydaných transferů rozdílově porovnaný vůči
celkové bilanci páru bez dětí.
Pro lepší vypovídací hodnotu a srovnatelnost výstupů jsou veškeré příjmové a
výdajové transfery a s nimi související parametry vyjádřeny v současných cenách pro
celé sledované období.
Pro zjednodušení modelových výpočtů jsou srovnávané typové páry hodnoceny až
od ekonomicky aktivní fáze (zde od věku 25 let) – předpokládá se pro srovnatelnost,
že transfery jednotlivých typových párů v rámci srovnávané příjmové kategorie jsou
v mladším věku stejné a do rozdílového výsledku vůči páru bez dětí se tedy nijak
nepromítnou.
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Příloha č. 2
Dvougenerační ukazatele (ukazatele celkového transferového
příspěvku rodiny, resp. domácnosti) – detailní popis metodiky
Mají jinou vypovídací schopnost než jednogenerační údaje v tom smyslu, že
v podstatě spojují dvě generace, které se po určitou dobu své fáze s příslušným
generačním posunem setkají v jedné rodině. Tyto ukazatele tak představují vyjádření
celkového výsledného transferového příspěvku rodiny, resp. domácnosti
k budoucí dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

1. Transfery od státu k rodině
V souladu s výše uvedeným popisem jsou zahrnuty následují transfery směřující od
společnosti k rodině – manželskému páru (resp. EA osobě případě domácnosti
s jednou EA osobou)
Zdravotní péče
Prostřednictvím systému veřejného zdravotnictví poskytuje stát občanům zdravotní
péči. Na základě této informace je možné každé domácnosti přiřadit částku, kterou je
ohodnocena přijatá zdravotní péče. V rámci toho je samostatně vyčíslená zdravotní
péče přijatá rodiči a zdravotní péče přijatá dětmi. V souladu s výše popsanou
metodikou se u dětí započítává pouze zdravotní péče přijata v jejich aktivním věku, a
to z důvodu již výše popsaného správnému ukončení odpovídajícího investičního
cyklu sledované rodiny. Zbylá část zdravotní péče po odchodu dospělých dětí do
důchodu již spadá do investičního cyklu následující generace a není proto součástí
tohoto ukazatele.
Starobní důchody
Členové rodin a domácností se během svého života mohou stát (a velmi
pravděpodobně stanou) příjemci některého typu důchodu. Vzhledem k různým
rizikům, které tyto dávky pokrývají, a k nastavení systému (náhradní a vyloučené
doby) je u důchodových dávek významný rozdíl mezi rodinami s dětmi a
domácnostmi bezdětných. V rámci tohoto ukazatele jsou započítány pouze starobní
důchody rodičů. Starobní důchody dospělých dětí již spadají do investičního cyklu
následující generace a nejsou proto součástí tohoto ukazatele.
Dávky nemocenského pojištění - peněžitá pomoc v mateřství
Jedná se o dávky vyplácené ze systému nemocenského pojištění. V případě
peněžité pomoci v mateřství jde o dávku, která pokrývá sociální událost narození
dítěte, což má významný vliv na relativní postavení rodin s dětmi a domácností bez
dětí. Do tohoto ukazatele jsou započítány pouze dávky týkající se první generace
dětí. Do tohoto ukazatele naopak již nejsou započítány dávky týkající se druhé
generace dětí, protože již spadají do investičního cyklu následující generace.
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Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek je vyplácen rodičům, kteří se po narození dítěte systematicky
věnují výchově dítěte a jako takový je významným transferem směřujícím k rodinám
s dětmi. Do tohoto ukazatele jsou započítány pouze dávky týkající se první generace
dětí. Do tohoto ukazatele naopak již nejsou započítány dávky týkající se druhé
generace dětí, protože již spadají do investičního cyklu následující generace.
Přídavky na děti
Přídavek na dítě je příjmově testovanou dávkou, jejímž příjemcem jsou rodiče, jejichž
příjem nepřesáhne 2,4 násobek životního minima. Výše dávky je odstupňovaná
podle věku dítěte. Tato dávka má vliv na relativní postavení rodin s dětmi, zejména u
nízkopříjmových skupin obyvatel. Do tohoto ukazatele jsou započítány pouze dávky
týkající se první generace dětí. Do tohoto ukazatele naopak již nejsou započítány
dávky týkající se druhé generace dětí, protože již spadají do investičního cyklu
následující generace.
Náklady na vzdělání
Prostřednictvím systému veřejného školství poskytuje stát občanům bezplatné
vzdělávání.
Náklady na vzdělání je nutné implicitně připočítat k transferům, jejichž příjemcem je
každý občan a každý občan má na toto vzdělání nárok. Nejedná se ovšem o tok
peněz, ale o poskytnutou službu (resp. náklad s ní spojený, obdobně jako u zdravotní
péče), který neproudí přímo k rodinám s dětmi, ale přímo k dětem (ke každému
občanovi). Protože ale nyní zkoumáme celkový příspěvek rodiny k dlouhodobé
vyrovnanosti rozpočtů, je nezbytné v rámci tohoto dvougeneračního ukazatele
náklady na vzdělání dětí započítat jako transfer státu směrem k rodině. Je to tedy
investice státu do budoucí generace. Zároveň pomíjíme náklady na vzdělání
soukromých školách. I v tomto případě jsou známy náklady na vzdělání podle
stupně vzdělání a tento transfer je tedy možné ohodnotit i v závislosti na úrovni
vzdělání každého občana. V nákladech na vzdělání jsou zahrnuty i náklady
související s předškolním vzděláváním (resp. zařízeními).
Do tohoto ukazatele je tedy zahrnuto vzdělání rodičů. Rovněž je do tohoto ukazatele
zahrnuto vzdělání dětí. Jako protipól v rámci celého životného cyklu potom bude
odvod daní a veřejného pojištění, čímž v ekonomicky aktivním splatí státu tuto
investici (viz dále transfery vůči státu).
Z důvodů správného ukončení investičního cyklu nejsou do tohoto ukazatele
zahrnuty náklady na vzdělání druhé generace dětí, protože již spadají do investičního
cyklu následující generace.
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Další dávky a služby
Existuje řada dalších transferů od společnosti k domácnostem a rodinám. Jejich
konstrukce ovšem často zahrnuje testování majetku, což znemožňuje jejich
modelování. Zároveň lze předpokládat, že jejich příjem je symetrický u rodin s dětmi
a domácností bez dětí. Současně je jejich dopad z pohledu celkového objemu
transferů marginální a proto je možné od těchto transferů abstrahovat. Rovněž je
abstrahováno od veškerých dalších veřejných služeb poskytovaných státem (vnitřní a
vnější bezpečnost, infrastruktura, kultura atd.), protože jejich čerpání není individuální
a je tedy nutně rovnoměrně rozděleno mezi všechny občany.

2. Transfery od rodiny ke státu
Jedná se o toky finančních prostředků v podobě veřejných pojistných a hlavních
daní, ze kterých jsou transfery k rodinám a domácnostem financovány. Nicméně
příjemcem veřejných služeb financovaných z těchto daní jsou také firmy, instituce
veřejné správy a další subjekty v rámci společnosti – takže v tomto smyslu nelze
hovořit o ekonomicky uzavřeném modelu a bez určení podílu těchto služeb na
domácnosti (což by v tuto chvíli bylo velmi složité) nelze považovat odpovídající
sumární ukazatele za absolutní, ale je potřeba s nimi pracovat pouze ve vzájemné
relaci.
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Z pojistného na veřejné zdravotní pojištění je financována převážná část nákladů na
zdravotní péči. Pojistné je hrazeno z příjmů z pracovní činnosti a v případě, kdy
takového příjmy neexistují (z důvodu vzniklé sociální události), pak je hrazeno
pojistné za státního pojištěnce ze státního rozpočtu.
V rámci ukazatele jsou samostatně vyčísleny transferové odvody pojistného na
zdravotní pojištění placené rodiči a dále jsou samostatně vyčísleny transferové
odvody pojistného na zdravotní pojištění placené dětmi v ekonomicky aktivním věku
až do jejich odchodu do důchodu. Z důvodů zachování konzistence příslušného
životního cyklu se již neuvažují výpadky odvodů z pojistného z důvodu péče o děti
druhé generace, protože již spadají do investičního cyklu následující generace (viz
metodický popis výše).
Pojistné na důchodové pojištění
Pojistné na důchodové pojištění představuje nejvýznamnější část celkového
daňového zatížení práce. Z pojistného na důchodové pojištění jsou hrazeny výdaje
na důchodové dávky. Povinnost platit pojistné je vázána na existenci výdělečné
činnosti. V případě, že tato činnost neprobíhá (z důvodu sociální události) není
pojistné placeno. Vzhledem k nastavení systému (náhradní a vyloučené doby) je u
důchodových dávek rozdíl mezi rodinami s dětmi a domácnostmi bezdětných.
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Metodická poznámka: Zároveň však v důsledku základního principu průběžného
důchodového systému je zdrojem důchodů pro bezdětné vybrané pojistné od cizích
dětí – tedy od nové generace. Protože se nyní jedná o typ dvougeneračního
ukazatele, tak je tento transfer v podobě pojistného placeného novou generací do
tohoto ukazatele zahrnut jako transfer rodin s dětmi ve prospěch státu.
V rámci ukazatele jsou tedy samostatně vyčísleny transferové odvody pojistného na
důchodové pojištění placené rodiči a dále jsou samostatně vyčísleny transferové
odvody pojistného na důchodové pojištění placené dětmi v ekonomicky aktivním
věku až do jejich odchodu do důchodu. Z důvodů zachování konzistence příslušného
životního cyklu se již neuvažují výpadky odvodů z pojistného z důvodu péče o děti
druhé generace, protože již spadají do investičního cyklu následující generace (viz
metodický popis výše).
Pojistné na nemocenské pojištění
Z pojistného na nemocenské pojištění jsou hrazeny výdaje na dávky nemocenského
pojištění a peněžité pomoci v mateřství. Povinnost platit pojistné je vázána na
existenci výdělečné činnosti. V případě, že tato činnost neprobíhá (z důvodu sociální
události) není pojistné placeno.
V rámci ukazatele jsou samostatně vyčísleny transferové odvody pojistného na
nemocenské pojištění placené rodiči a dále jsou samostatně vyčísleny transferové
odvody pojistného na nemocenské pojištění placené dětmi v ekonomicky aktivním
věku až do jejich odchodu do důchodu. Z důvodů zachování konzistence příslušného
životního cyklu se již neuvažují výpadky odvodů z pojistného z důvodu péče o děti
druhé generace, protože již spadají do investičního cyklu následující generace (viz
metodický popis výše).
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je součástí odvodů sociálního pojištění.
Proto se na jeho placení vztahují stejné připomínky, jako na pojistná na sociální
zabezpečení a je tedy dobré sledovat placení z pohledu dopadu na různé typy
domácností. V rámci ukazatele je tedy uplatněn stejný princip jako u ostatních typů
odvodů pojištění.
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu fyzických osob je významnou daní, ze které jsou hrazeny transfery a
služby poskytované občanům. Součástí konstrukce daně z příjmů jsou i daňové úlevy
pro rodiče a případně manžele, které zakládají rozdílné zacházení s domácnostmi
s dětmi a domácnostmi bez dětí.
V rámci ukazatele jsou samostatně vyčísleny transferové odvody daně z příjmu
fyzických osob placené rodiči a dále jsou samostatně vyčísleny transferové odvody
daně z příjmu fyzických osob placené dětmi v ekonomicky aktivním věku až do jejich
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odchodu do důchodu. Z důvodů zachování konzistence příslušného životního cyklu
se již neuvažují výpadky odvodů daně z příjmu fyzických osob z důvodu péče o děti
druhé generace, protože již spadají do investičního cyklu následující generace (viz
metodický popis výše).
DPH
Daň z přidané hodnoty není součástí mandátu komise, která má v zadání zabývat se
sociálním pojištěním a v širším kontextu zdaněním práce.
Do budoucna by případná možnost pracovat s daní z přidané hodnoty mohla být pro
model MPSV výhodou. V případě daně z přidané hodnoty by mohlo být použito určité
zjednodušení. Nutným předpokladem pro zahrnutí DPH by bylo modelování
spotřeby, což není modelem MPSV možné. Tento problém je vyřešen aplikací
předpokladu celoživotního příjmu (a celoživotní spotřeby), kdy je předpokládáno, že
během celého života jedinec utratí veškeré finanční prostředky, které vydělal nebo
přijal v podobě finančních transferů. DPH je tak možné transformovat do podoby
specifické příjmové daně, kdy příjem (spotřeba) je rozdělen na dvě části – základní
spotřebu a dodatečnou spotřebu. Základní spotřeba je uvažována v pevné částce na
jednoho člena domácnosti a daněna sníženou sazbou DPH. Dodatečná spotřeba
(rozdíl mezi úhrnným příjmem a základní spotřebou) je daněna základní sazbou
DPH.
Vzhledem k tomu, že měřena bude celoživotní bilance transferů od a ke společnosti,
mohou být tato zjednodušení po dalším metodickém dopracování použitelná bez
významných nepřesností. Je potřeba metodicky ošetřit odhady, jaký podíl výdajů
domácností neznamená příjem DPH pro stát. Jedná se například o nákupy zboží a
služeb v zahraničí (mimo jiné např. zahraniční dovolené), dále nákupy nemovitostí
v zahraničí, nákupy nemovitostí v ČR s výjimkou nových rezidenčních nemovitostí a
obecně všechny investice v zahraničí i v ČR znamenající převod příjmů do aktiv
firem. To jsou zároveň výdaje, které si obecně mohou dovolit spíše bohatší
domácnosti a jsou naopak málo dostupné pro rodiny s dětmi, kterým na výdaje
tohoto typu většinou nezbudou peníze, protože je převážně utratí za spotřebu dětí
(ve skutečnosti investice do budoucí generace) – tj. za zboží a služby, ze kterých se
DPH plně odvádí. Nicméně takováto úvaha aby měla být nejprve podrobněji
prověřena odpovídající analýzou.
Metodicky významné by bylo rovněž zohlednění výdajů domácností na doplňkové
penzijní spoření a penzijní připojištění – ty by sice znamenaly pouze odklad do
důchodového věku – i když i pak by z obdrženého důchodu záleželo na tom, za co
tyto prostředky budou domácnostmi utraceny. Důležitá by ale v tomto případě byla
zejména celková dynamika těchto úspor – protože by v nejbližším období znamenala
oslabení příjmu DPH a snížení kupní síly a spotřeby domácností s dopady do
slabšího růstu ekonomiky. Z dlouhodobého hlediska by naopak znamenala posílení
stability důchodového systému a veřejných rozpočtů.
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Bez metodického zapracování výše uvedených prvků nepředstavuje použití DPH pro
model významný přínos z hlediska vypovídací schopnosti. Vzhledem ke svému
rozsahu pouze poněkud snižuje poměrové ukazatele, zatímco z hlediska vypovídací
schopností výrazně významnější rozdílové ukazatele zůstávají prakticky beze změny.
Investice do budoucí generace – výdaje rodin na děti
Výdaje rodin na děti nejsou v rámci tohoto dvougeneračního ukazatele zahrnuty,
protože představují mezispotřebu mezi dvěma generacemi v rámci rodiny.
Další daně
Existuje řada dalších daní, které domácnosti platí státu (zejm. spotřební daně). Jejich
modelování ovšem není bez znalosti detailních struktur spotřeby možné a to ani ve
zjednodušené podobě. Vzhledem k tomu, že jejich placení je pravděpodobně
nezávislé na struktuře domácností z pohledu počtu dětí a že financování transferů
směřující k rodinám a domácnostem je pokryto modelovanými daněmi, je od těchto
daní abstrahováno.

Způsob měření
Transfery mezi rodinami, domácnostmi a společností je možné měřit s využitím
základního rozdílového ukazatele Celkové bilance transferů rozdílově porovnaného
vůči celkové bilanci domácnosti bez dětí.
Celková bilance transferového příspěvku rodiny (domácnosti) k budoucí
dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí = Celkový součet vydaných
transferů – Celkový součet přijatých transferů rozdílově porovnaný vůči
celkové bilanci domácnosti bez dětí se stejnou výší příjmu.
Pro lepší vypovídací hodnotu a srovnatelnost výstupů jsou veškeré příjmové a
výdajové transfery a s nimi související parametry vyjádřeny v současných cenách pro
celé sledované období.
Pro zjednodušení modelových výpočtů jsou srovnávané typové páry první generace
(zakladatelů) rodiny, resp. domácnosti bez dětí, hodnoceny až od ekonomicky aktivní
fáze (zde od věku 25 let) – předpokládá se pro srovnatelnost, že tyto transfery
jednotlivých typových párů první generace (zakladatelů) rodiny, resp. domácnosti,
v rámci srovnávané příjmové kategorie jsou v mladším věku stejné a do rozdílového
výsledku vůči domácnosti páru bez dětí se tedy nijak nepromítnou.
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Příloha č. 3
Vyčíslení fiskálního příspěvku nově narozeného dítěte v rámci
důchodového systému Německa
Na souvislost mezi bezdětností a důchodovým pojištěním opakovaně upozorňuje
německý ekonom Hans-Werner Sinn (viz např. Sinn 2014 a mnohokrát také dříve, viz
např 2001) a odkazuje se při tom na řadu dalších studií popisujících podobnou
situaci v Německu. Zároveň se také zabývá tím, jak tyto nesprávné fiskální pobídky
fungující prostřednictvím systému důchodového pojištění vyčíslit. Sinn takto
stanovuje fiskální příspěvek nově narozeného dítěte, které vykazuje průměrnou
výdělečnou činnost a samo se pak postará o vlastní potomky, a tento transferový
příspěvek přináší jiným členům důchodového systému. Toto dítě dospěje, bude pak
až do vlastního důchodového věku platit pojistné a následně pobírat důchod, který
bude samozřejmě platbami pojistného vybírán od jeho potomků. Dle výpočtů v roce
2000 činila tehdejší hodnota fiskálního příspěvku nově narozeného dítěte do
důchodového systému částku 77.600 €. Tato hodnota představuje kumulované
saldo, které vyjde, když zohledníme příspěvky placené po celý životní cyklus
tohoto dítěte a jím přijaté dávky.
Pokud se navíc zohlední i později vzniklé efekty všech dětí tohoto dítěte, za jejichž
existenci vděčíme narození pozorovaného dítěte, stoupne současná hodnota
dokonce na 139.300 €. To je příspěvek, který poskytuje sám zákonný důchodový
systém do celé fiskální bilance tohoto dítěte. Přitom se jedná o nanejvýš opatrný
odhad, který skutečné poměry spíše podceňuje, než že bychom vycházeli z
konstantnosti sazby pojistného na důchodové pojištění.
Výpočty fiskální bilance jednoho dítěte se týkají stylizovaného životního cyklu dítěte,
které se narodilo v r. 2000 a v každém relevantním ohledu jako je např. průměrná
délka života, účast na vzdělání, průběh příjmů je řazeno k průměru. Při výpočtu se
zahrnují fiskální důsledky všech dětí očekávaných od tohoto pozorovaného dítěte.
Hodnoty jsou uváděny a shrnovány za r. 2000, jako diskontní sazba pro přepočet
běžných hodnot a na celé časové období projekce se počítá s konstantní reálnou
úrokovou sazbou ve výši 3,5% p.a. Srov. Sinn (2001) a Hofmann a Werding (2005).
Současnou fiskální hodnotu příspěvků netto jednoho dítěte pak Sinn popisuje
jako pozitivní fiskální externalitu, kterou rodiče, kteří se rozhodnou pro dítě,
poskytují jiným skupinám společnosti mimo své vlastní potomstvo. Lze je
přirovnat k dani za dítě, kterou stát rodičům ukládá při narození jejich dítěte,
avšak spojené s požadavkem obvyklého tržního zúročení do doby dospělosti dítěte.
Sinn k tomu poznamenává, že pokud by například stát účinek této daně
kompenzoval příslušnou dávkou ve výši 139.300 € k okamžiku narození dítěte, pak
by se podle jeho názoru patrně i bez příslušných ekonometrických výzkumů dalo
předpokládat, že by se rodilo mnohem více dětí než dosud.
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Příloha č. 4. Příklady vlivu propopulační politiky na vývoj
porodnosti – dle H.W. Sinna
Ekonomické příčiny demografické krize - významný vliv rodinné a
propopulační politiky na vývoj porodnosti ve srovnání Německa a
Francie
Demografická krize Německa je výsledkem obecné změny v přístupu člověka k
manželství, k dětem, k roli ženy a k jiným aspektům života, které mají rovněž vliv na
počet dětí. Tato změna samozřejmě není dána Bohem a nelze ji svést ani na náhody
kulturněhistorického vývoje, nýbrž má z převážně míry konkrétní ekonomické příčiny.
Marxův výrok, že „bytí určuje vědomí“, platí jistojistě i pro změnu přístupu k rodině a
dětem.

Obrázek 53 Úspěšná propopulační politika Francie ve srovnání významným poklesem porodnosti v ostatních
vyspělých zemích

Z grafu na obrázku je patrný významný pokles porodnosti ve vyspělých zemích,
zatímco úspěšná dlouhodobá propopulační politika Francie vedla ke zvýšení
porodnosti na úroveň vyrovnané reprodukce. Zdroj: Hans-Werner Sinn: Země bez
dětí - fakta, důsledky, příčiny a politické implikace, 2014

Ekonomické pobídky porodnosti
Jak silně rozhodování o porodnosti určují ekonomické pobídky, ukazuje pohled na
vývoj porodnosti v NDR po zavedení rozsáhlého programu na zvýšení pobídek
porodnosti v roce 1972, který sahal od posílení práv matek na pracovišti přes širokou
nabídku zařízení péče o děti od jeslového věku a zvýšení finančních dotací pro
mladé rodiny až po lepší zajištění prostoru na bydlení pro rodiny s dětmi. Jak dokládá
následující obrázek, měl tento program průlomový účinek. Zatímco vývoj porodnosti
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v západním a východním Německu zhruba do r. 1972 probíhal velmi podobně,
ukazuje se v NDR po zahájení programu velmi výrazný nárůst míry porodnosti.

Obrázek 54 Míry porodnosti v Německu od r. 1950
Překlad popisků: Beginn der pronatalistischen Familienpolitik in der Ex-DDR v.a.seit 1972 – začátek pronatalitní
politiky v bývalé NDR především od r. 1972, Gesamtdeutschland – celé Německo

Podobnou indicii dává vstup Sárska do Spolkové republiky Německo v r. 1957, poté,
co Sársko bylo po válce nejdříve pod francouzskou správou. Zatímco míra porodnosti
Sárska až do tohoto okamžiku byla na poměrně vysoké francouzské úrovni, po
vstupu do Spolkové republiky Německo výrazně klesla a začala se stále více blížit
republikovému proměru v následujících letech – viz následující obrázek.

Obrázek 55 Vývoj porodnosti v Sársku, ve Francii a v Německu celkově od r. 1950
Překlad popisků: Lebendgeborene je 1.000 Einwohner – Počet živě narozených dětí na 1.000 obyvatel

Příčinu tohoto vývoje lze proto spatřovat v tom, že rozsáhlý francouzský program
podpory rodin s dětmi byl po vstupu nahrazen poměrně slabou fiskální pobídkou,
kterou nabízel západoněmecký stát. I dnes míra porodnosti francouzských žen 2,01
pořád ještě značně převyšuje míru porodnosti žen německých, která činí 1,38.
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Stojí ostatně za zmínku, že jak míra porodnosti Sárska, tak i nových spolkových zemí
po vstupu do Spolkové republiky Německo nejprve velmi výrazně klesla pod
celorepublikovou úroveň. To možná vyplývá z toho, že změna režimu vytvořila u
dotčených silnější povědomost o problémech a vyvolala zvláště silnou změnu
reprodukčního chování.

K příčinám patří i důchodové pojištění
Mezi ekonomickými příčinami bezdětnosti Němců má důchodové pojištění zcela
výjimečné postavení. Důchodové pojištění netrpí jen důsledky demografické krize,
nýbrž je samo jednou z příčin, které tyto důsledky vyvolaly.
Důchodové pojištění v systému přerozdělování je pojištěním proti bezdětnosti
a z ní plynoucí chudobě ve stáří. I když člověk sám mít děti nemůže, nemusí ve
stáří strádat, protože jej živí děti jiných lidí. Vzájemná pojistná ochrana je
velkou výhodou pro všechny zúčastněné. Problematický je ale fakt, že toto
pojištění proti bezdětnosti v rodinném plánování potlačuje ekonomické důvody
pro rodičovství tím, že téměř kompletně socializuje plnění dětí předchozím
generacím.
Nejen v rozvojových zemích platí, že lidi mají děti, aby se chránili před chudobou ve
stáří. Předtím, než Bismarck zavedl důchodové pojištění, bylo běžné i v Německu, že
lidi měli děti, aby si zajistili vlastní spotřebu ve stáří. Tento motiv dnes v Německu
odpadá. Na vlastních dětech již při zabezpečení na stáří nezáleží. Stačí, když mají
děti, které budou později platit důchody, jiní lidé. Ať už má člověk sám děti nebo ne,
jeho vlastní hmotné zabezpečení ve stáří tím nebude dotčeno, a proto jeden z
nejdůležitějších motivů pro rodičovství zanikl.
Mladé páry dnes málokdy spojují své rozhodování o dětech s otázkou, jak bude
zajištěno jejich vlastní stárnutí. Absence souvislosti mezi rodičovstvím a tématem
důchodu v hlavách lidí ukazuje ve vší srozumitelnosti, jakým dramatickým způsobem
se státní důchodový systém projevil na společenských normách.
Není náhodou, že Německo, které rozsáhlý státní důchodový systém zavedlo jako
první, dnes patří k zemím s nejnižší mírou porodnosti. Generace Němců učinily od r.
1889 tu zkušenost, že se bez vlastních dětí ve stáří dobře obejdou, a tak se při
napodobování jedné generace druhou rozšířily nové životní vzory, které se
přizpůsobily novým institucionálním poměrům. Být single je dnes atraktivní životný
styl, a počet mladých párů, kteří alespoň prozatím nechtějí mít děti a sňatek ještě
neplánují, dramaticky stoupnul.
Dříve plynula z bezdětnosti hrozba pro vlastní život a lidé se za všech okolností
snažili této hrozbě předejít. Dnes z bezdětnosti vzniká masivní materiální výhoda,
kterou si pro sebe nárokuje stále více lidí. Nový Golf a dovolenou na Maledivách lze
financovat penězi, které byly ušetřeny za výchovu dětí nebo které mohla žena
vydělat navíc, protože se místo pro děti rozhodla pro svou profesní činnost. Dokonce
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i spodní střední třída společnosti, která dříve vykazovala vysoké míry porodnosti,
objevila v bezdětnosti cestu, jak si zajistit materiální vzestup. Hrozba, která vzniká
z bezdětnosti, existuje sice i dnes stejně jako kdysi, ale přesouvá se difúzně na celou
společnost.
Německo stárne, dynamika země slábne, sociální stát se dostává do krize, a přesto
jedinec, který sám přispěje k zabránění tomuto vývoji, ze svého příspěvku nic nemá.
Souvislost mezi bezdětností a důchodovým pojištěním byla pod heslem
„SocialSecurityHypothesis“v literatuře hojně diskutována a dokumentována.
EhrlichaChong (1998) i Ehrlicha Kim (2007) ve studiích zahrnujících 57 zemí
prokázali, že zavedení a vytvoření důchodových systémů financovaných
z přerozdělování v období od r. 1960 do r. 1992 má výrazný negativní vliv na
zakládání rodiny a porodnost. Podobné závěry nacházejí CignoaRosati (1996;
1997),přičemž ve své novější studii z r. 2000 speciálně i pro Německo docházejí
k jednoznačným závěrům, které tuto hypotézu potvrzují.

Ve Francii existuje jiné základní chápání výkonnosti rodin s dětmi
Není jednoduché rozdíly mezi systémy podpory ve Francii a Německu objektivizovat.
Zdůraznit lze však kromě mnohem lepší péče o děti ve formě školek a jeslí nebo
celodenní školy zcela obecně okolnost, že ve Francii existuje jiné základní chápání
výkonnosti rodin s dětmi. Toto základní chápání vedlo např. k tomu, že rodiny s dětmi
spadají do systému splittingu (dělení) daně z příjmu (quotientfamilial), podobně jako
je tomu v Německu u manželů. V německé politice panuje představa, že daňová
výkonnost je na počtu dětí nezávislá a že stát má přispívat pevnými, pro
všechny stejnými peněžními částkami. Ve Francii místo toho panuje názor, že
děti sníží daňovou výkonnost rodiny, a proto by se měly zohledňovat srážkami
nezdanitelných částek a snížením progrese příjmového daňového tarifu.
Argumentuje se tím, že německý systém je nespravedlivý, protože zdaňuje rodiny se
stejnou výkonností, konkrétně: stejnými příjmy na hlavu, na hlavu různě silně, a sice
tím více, čím vyšší je počet dětí. Rozdíly pak mají za následek, že se v Německu
fiskální pobídky porodnosti u chudších rodin soustředily až do asociální
oblasti, zatímco ve Francii jsou i u středních a vyšších příjmových vrstev
značné. Je proto potřebné preferovat francouzský systém, neboť vede k tomu,
že děti přichází na svět a vyrůstají i v sociálně intaktních rodinách střední třídy.
To povede k lepší vzdělanosti dětí a zajistí pak při dědění takzvaně automaticky, bez
státních zásahů, rovnoměrnější rozdělení majetku.
Francouzský pobídkový systém pomáhá trochu při prvním dítěti, zato ale o to silněji u
druhého a především u třetího dítěte. To by mohl být jeden z důvodů měřitelného
úspěchu francouzské rodinné politiky, neboť reaguje rozhodování pro první dítě
mnohem méně na ekonomické pobídky než rozhodování pro druhé nebo třetí dítě.
Podporou druhého a třetího dítěte je implicitně i pobídka za narození prvního dítěte,
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ale obráceně samozřejmě podpora prvního dítěte není žádnou pobídkou k tomu, aby
lidé měli druhé nebo třetí dítě.
Výpočty německého institutu ifo ukazují, že první dítě je v Německu silněji
podporováno než ve Francii, že ale ve Francii jsou silněji podporovány druhé a třetí
dítě. Státní úleva formou příspěvků na děti a daňových úspor u druhého a třetího
dítěte je z procentuálního hlediska výrazně větší než v Německu. Francouzský
manželský pár se třemi dětmi a jedním poživatelem příjmu, který dostává průměrnou
mzdu pracovníka v průmyslu, má o 9,1% vyšší rodinný příjem než manželský pár s
dvěma dětmi a stejným hrubým příjmem. V Německu činí tento nárůst příjmů jen
6,5%. Dosáhne-li i druhý manžel pracovního přímu ve výši třetiny průměru, bude
nárůst čistého příjmu za třetí dítě ve Francii 7,5% a v Německu 5,9%. Účinek
„splittingu“ u rodin s dětmi se ukazuje zejména také na tom, že, pokud pracovní
příjem druhého manžela činí dvě třetiny průměru, rodinný příjem navíc činí ve Francii
7,7%, v Německu naopak už jen 4,8%. A i tehdy, kdy jsou manželky výdělečně činné,
se poskytují rodinám úlevy mnohem více, pokud se rozhodnou pro třetí dítě, než je
tomu v Německu. Ještě výrazně větší jsou rozdíly v podpoře u rodin s
nadprůměrnými příjmy.
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Příloha č. 5
Zohlednění počtu dětí v důchodovém systému na Slovensku –
diskuse k nevhodně naatavenému způsobu aplikace opatření.
Tato forma podpory byla uplatněna v letech 2004 – 2005 na Slovensku, avšak od
počátku relativně nešťastným způsobem.
Prvním problematickým parametrem byla zanedbatelná diference v závislosti na
počtu dětí - v době výchovy dítěte bylo možno snížit pojistné, odváděné na
důchodové pojištění pouze o 0,5 % za každé dítě (maximálně celkem o 4 % pro 6
dětí).
Slovenská úprava se kromě toho týkala jen zaměstnanců. Taková právní úprava by
diskriminovala samostatně výdělečně činné osoby.
Dále - slovenský projekt byl prosazen iniciativou poslanců a nikdy neměl podporu
ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky.
Navíc bylo opatření po dvou letech zrušeno, takže v konečném důsledku nebylo
možné korektním způsobem vůbec vyhodnotit jakékoli dopady. Nicméně vzhledem
k příliš malé diferenciaci by dopady pravděpodobně nebyly významné …
Kromě toho jsou však uváděny další spíše sporné argumenty, které údajně
rovněž vedly ke zrušení tohoto opatření.
Bylo kritizováno, že snížení pojistného je přímo závislé na velikosti příjmu rodiče, což
údajně znamenalo zvýhodnění zejména pro velké rodiny s vysokými příjmy… to je
nesprávný argument vzhledem k požadavku zásluhovosti v rámci systému a vyšším
nákladům na děti v rodinách s vyššími příjmy (viz oprávněné právo dítěte na stejnou
životní úroveň, jakou dosahují rodiče).
Navíc - na základě analýzy sociálních situací rodinných dávek se ukazuje, že rodinná
politika by neměla být zaměřena pouze na ochranu nízkopříjmových domácností, ale
cíleně by měla být orientována i na podporu rodin se středními a vyššími příjmy při
řešení standardních životních situací. Tyto rodiny za minimální nebo žádné podpory
hradí všechny náklady plně a ve výsledku se tak svými disponibilními příjmy přiblíží
těm, kteří jsou pro nízké příjmy ze sociálních systémů podporováni.
Byla vytýkána administrativní náročnost (naproti tomu český návrh nepředpokládá
významný nárůst – český vládou schválený návrh předpokládá dokladování stejné
jako u slevy na dani.)
Bylo argumentováno, že toto opatření je diskriminační vzhledem k tomu, že
bezdětnost může být vyvolána různými důvody. Stát by se podle toho měl vyvarovat
všech opatření, která by mohla jakkoli postihovat bezdětnost. Tento argument je
však zcela irelevantní – to bychom podle stejného argumentu mohli zrušit i slevu na
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dani na dítě. Bezdětní nenesou náklady na výchovu dětí – které ale budou platit
jejich důchody. Proto je spravedlivější se o tyto náklady solidárně rozdělit.
Naopak za vhodnou a shodou okolností právě u nás historicky osvědčenou
aplikaci zohlednění počtu dětí v důchodovém systému lze považovat výrazné
procentické slevy pro rodiny s dětmi v rámci jednotné daně ze mzdy do roku
1993, která v sobě tehdy zahrnovala rovněž odvody veřejného pojištění.
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