
Důvodová zpráva 

K materiálu: Integrované reformy důchodová a sociální pro Českou republiku. 

 

O důchodové reformě se hovoří již více než deset let. Oficiálně byly ustaveny dvě Bezděkovy 
komise, přesto je důchodová reforma v nedohlednu. Každý uvažující občan se jistě zeptá, proč? Co je 
nepochopitelného na tom, že pracující občan vychová děti a ty mu v době jeho stáří přispějí na 
důchod? Hned se samozřejmě vynoří vztahová otázka. Proč by měly děti v dospělosti přispívat na 
důchod úplně cizím lidem, kteří je nevychovali? Téměř současně se také vynoří myšlenka směřující 
k sociálně neintegrovaným mnohodětným rodinám. Najednou je z jednoduchého vztahu rodiče a děti 
gordický uzel. Právě ten se zde pokusím rozetnout. 
 

Klíčovou otázkou důchodové reformy je precizní definování zásluhovosti a to v první řadě 
z hlediska podílu bezdětných na nákladech výchovy dětí těch druhých. 

 
Vyčíslení transferu od rodin s dětmi k bezdětným občanům (autor A. Beran). 
 
1. Úplné náklady na výchovu dětí jsou v průměru hrazeny z 30 % ze státního rozpočtu (příspěvky 

rodinám, zdravotnictví a školství) a ze 70 % ze strany rodičů.  Na společné části investice ze 
státního rozpočtu se rodiče podílejí 13 % a bezdětní 17 % (zohledněna skutečnost, že matky 
s dětmi dosahují nižších celoživotních příjmů v průměru o 30 % a tudíž odvádějí méně na daních 
do státního rozpočtu). Výsledně tedy rodiče hradí 83 % nákladů souvisejících s výchovou dětí a 
bezdětní 17 % těchto nákladů. Celková suma nákladů na výchovu včetně ocenění vícepráce 
rodičů, a dále na vzdělání jednoho potomka představuje částku 5 880 000,- Kč.  
 

2. Výnosy z důchodových povinností jednoho řádně vychovaného potomka představují povinné 
odvody na sociální pojištění, resp. důchodové pojištění v průměrné výši 29 % z hrubé mzdy a dále 
6 % z povinných odvodů na zdravotní pojištění, ze kterého jsou financovány zdravotní potřeby 
důchodců nad rámec paušálních příspěvků státního rozpočtu zdravotním pojišťovnám. Celkem se 
tedy jedná o 35% z  hrubých mezd. Zohledníme-li pro účely porovnání teoretického průměrného 
potomka, který si začne plnit své důchodové povinnosti za 20 let růst mezd, musíme upravit 
dnešní mzdy na úroveň reálných mezd r. 2030 (odhadem 1,5 násobek dnešních reálných mezd), a 
dále zohlednit i tu skutečnost, že během produktivního věku tohoto potomka tedy 40 let se 
reálné mzdy zvýší o dalších 100 %. Po zohlednění těchto skutečností by činily povinné odvody na 
důchodové povinnosti měsíčně 13 230,- Kč z průměrné přepočtené hrubé mzdy ve výši 37 800,- 
Kč, tedy za 40 let produktivního věku by se odvedlo celkem 6 300 000,- Kč. Z výnosů důchodových 
povinností potomka by na průměrného rodiče mělo připadnout 83%, tj. 5 229 000,- Kč a na 
průměrného bezdětného by mělo správně připadnout 17%, tedy 1 071 000,- Kč z těchto výnosů. 

3. Skutečný stav dle našich dnešních zákonů je však takový, že na průměrného rodiče připadne 
pouze 3 150 000,- Kč tedy zhruba 1/2 a na průměrného bezdětného připadne stejná částka 
3 150 000,- Kč.  

4. Reálné vyvlastění dividend z investic do výchovy dětí u jednoho rodiče dosahuje 2 079 000,- Kč. 
Uvedená částka je převedena de facto neprávem na bezdětné v  rámci jakési jednosměrné 
mezigenerační solidarity, ve které občané řádně investující do své důchodové budoucnosti 
podporují z povinnosti v obrovském rozsahu občany neinvestující a jen konzumující. Reálná 
přerozdělená částka bude v praxi ještě vyšší, protože matky právě díky výchově dětí nikdy 
nedosáhnou stejné výše vyměřovacího základu pro výměru důchodu jako ženy bezdětné 
(nedosáhnou jednak výše mezd a většinou ani celkové doby pojištění). 

 



Trvalá udržitelnost I. důchodového pilíře a její posouzení z hlediska parametrické změny 
prodloužení věku odchodu do důchodu. 

 
Varianta prodloužení věku odchodu do důchodu je velmi lákavá: „Dokud se zvyšuje hranice 

odchodu do důchodu, tak systém vždy přežije.“, řekl vrchní ředitel Jiří Král z Ministerstva práce a 
sociálních věcí. Kdyby šlo jen o poměr mezi věkem odchodu do důchodu a věkem dožití, vše by již 
bylo vyřešeno legislativním opatřením z roku 1996. Žádná důchodová reforma by nebyla zapotřebí, 
viz graf č. 1. 

 

 
 

Graf č. 1:  Naděje dožití. Vzhledem k odlišnosti v úmrtnosti obou pohlaví, se uvádí zvlášť za muže a za 
ženy. Je připojen také graf kojenecké úmrtnosti, která zásadním způsobem ovlivňuje průměrný věk 
dožití, což je fakt, který si s výjimkou demografů málokdo uvědomuje (Zdroj: publikace Demografická 
příručka 2010). 

 
  Za posledních 19 let, tj. od roku 1990 do roku 2009, se prodloužil věk dožití u žen o 4,6 roku a 
u mužů o 6,4 roku. Od roku 1996 došlo k navýšení věku odchodu do důchodu u žen o 5 let, u mužů o 
2,5 roku. Porovnáme-li oba údaje a vezmeme současně v úvahu jednak pokračující prodlužování věku 
odchodu do důchodu a dále podstatně vyšší věk dožití u žen, můžeme dospět k jedinému závěru: Vše 
je vyřešeno, důchodové reformy již není zapotřebí.  
 

Protože tomu tak není, je jasné, že uvedená parametrická změna skutečnou důchodovou 
reformu nahradit nemůže. Navíc prodloužení věku odchodu do důchodu řeší stabilitu státem 
garantovaného důchodového systému jen dočasně – právě z toho důvodu, že vůbec neřeší základ 
všech našich problémů (nízkou porodnost). Navíc si prodlužováním věku odchodu do důchodu 
zaděláváme na problémy nové. Uvedu zde jeden z problémů, který byl dosud zcela opomíjen. Je to 
věk dožití ve vztahu k věku odchodu do důchodu.  

 
Na základě rozsáhlého průzkumu v USA (MTI/ČTK 25. 6. 2005), financovaného penzijními 

fondy, bylo dokázáno, že průměrný vzorek pracovníků, tj. ze všech profesí dělnických i 
administrativních si prací do 65 let věku zkrátí věk dožití o 12 let. Klíčem k dlouhému životu je podle 
závěrů studie včas odejít do důchodu. Odejde-li člověk do důchodu v 55 letech, ušetří si řadu 
problémů. Z jeho života zmizí pravidelný shon a tím i stres. Důvodem zkrácení dožití je podle 
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lékařského zdůvodnění závěrů tohoto průzkumu skutečnost, že starší lidé v zaměstnání s vysokými 
požadavky na výkon a přesnost práce dostávají příliš zabrat, protože musí dostát nárokům kladeným 
na mnohem mladší zaměstnance. Ke stresovým situacím nárazovým i trvalým (např. strach ze ztráty 
zaměstnání s vědomím, že v mém věku neseženu jiné), se navíc často přidruží zdravotní problémy a 
to vše přispěje k podstatnému zkrácení délky života.   

 
Zvyšováním věku odchodu do důchodu, pod záminkou prodlužujícího se věku dožití, vláda ve 

skutečnosti převážně umořuje implicitní (skrytý) dluh důchodového systému, který vzniká proto, že 

se nerodí dostatek dětí. Lze to jednoznačně doložit. Zvýšením věku odchodu do důchodu z 60 let u 

mužů a 53 – 57 let u žen na 65 let u obou pohlaví, se sníží skrytý dluh důchodového systému ze 4 

bilionů 448 miliard korun na 1 bilion 719 miliard korun, to znamená o 62 % původní hodnoty (I. Patta, 

Implicitní dluh důchodového systému a způsoby jeho eliminace, II. konference Reprodukce lidského 

kapitálu VŠE Praha 14 – 15. 12. 2009). 

Základem všech našich problémů je proto bezpochyby dostatek dobře vychovaných dětí, 
garantující dostatek plátců v následující generaci, zaručující rovnováhu průběžně financovaných 
systémů sociálního státu.   

 

Rovnováha průběžného systému je dána rovnicí :    s.w.N = p.D 
 
                Kde s je příspěvková platba sociálního pojištění, w je průměrná mzda, N je počet pracujících, 
p je průměrná penze a D je počet důchodců. Při nepříznivém demografickém vývoji je možno snížit 
poměr mezi průměrným důchodem a mzdou, zvýšit sazbu důchodového pojištění či snížit počet 
důchodců nikoliv euthanasií, stačí pouhé zvýšení věku odchodu do důchodu. Kombinací těchto 
parametrů lze údajně vyrovnat průběžný systém. Opravdu jen údajně, protože jen dočasně, trvale jen 
za předpokladu, že snížíme poměr mezi mzdou a důchodem až na 28 %, tj. na životní minimum. To je 
samozřejmě hodnota hluboko pod 40 %, tj. limitní hodnotu danou EK. 

 
Podívejme se na parametrické změny podrobněji. Při zvýšení příspěvkové sazby, tj. daní 

zvýšíme cenu práce. Na průměrnou mzdu je státní administrativa krátká, nelze ji žádným nařízením 
ovlivnit. Navíc se v současnosti chová průměrná mzda zvláštním způsobem, který při tvorbě uvedené 
rovnice nebyl vůbec uvažován. Průměrná mzda nám roste díky propouštění méně placených 
dělnických kategorií a dobře placený management zůstává. Průměrná mzda roste a objem vybraných 
daní se naopak snižuje, což potvrzuje růst nezaměstnanosti. U průměrné penze lze říci, že se nůžky 
mezi průměrnou penzí a průměrnou mzdou dlouhodobě rozevírají, za posledních 18 let o 12 %, 
z původních 58 % na současných 46 %. Zato poslední parametr může být měněn téměř libovolně, což 
se u nás děje se stále se zvyšující razancí od r. 1996. Na prodlužování věku odchodu do důchodu 
vsadila státní správa ve snaze udržet průběžně financovaný důchodový systém v chodu příštích 
patnáct let. Po roce 2025 bude nutné přistoupit, pokud se přidržíme parametrické změny 
prodlužování věku odchodu do důchodu, k dalšímu prodlužování věku, zatím na novou hranici 70 let 
jak nedávno zveřejnila Evropská komise. Přitom prodlužování věku odchodu do důchodu vede 
jednoznačně k drastickému zkrácení věku dožití u manuálně pracujících.  

 
Důchodová reforma na bázi soukromých penzijních fondů. 

 
Podívejme se na vyhodnocení důchodové reformy provedené na Slovensku. Paní ministryně 

Viera Tomanová navštívila v únoru 2010 Prahu a při té příležitosti kritizovala důchodovou reformu 
z let 2002 – 2004 provedenou na Slovensku jako unáhlenou. Konstatovala, že převedení 9 % 
pojistného do II. spořícího pilíře vyvolává v průběžně financovaném důchodovém systému velké 
problémy. Vyčísleno ve slovenských korunách, chybí ročně 25 miliard v I. důchodovém pilíři. Propad r. 
2009 byl dokonce 30 miliard. Zmínila také vysoké prémie, v průměru 266 EUR, vyplacené 



zprostředkovatelským firmám za jednoho účastníka spoření do penzijních fondů a o přetahování 
účastníků spoření mezi fondy. Také uvedla, že z II. pilíře vystoupilo 107 000 lidí. Optimální doba 
spoření je podle paní ministryně 30 až 32 let. Celou věc charakterizovala jako obchod tisíciletí s  
jedním bilionem korun. Uvedla dále výsledky, na různých finančních produktech založených, spořících 
fondů. Růstový fond minus 7 % (v r. 2009 minus 12 %); vyvážený fond minus 8,9 %; konzervativní 
fond plus 0,6 %. V kontrastu s výsledky soukromých penzijních fondů uvedla valorizaci v průběžně 
financovaném důchodovém systému za stejné období plus 38 %! Jako celkový dojen z vystoupení 
jsem si poznamenal pesimismus ve věci současného stavu důchodového systému na Slovensku. 
Komentář je zde zbytečný již z toho důvodu, že soudný člověk polituje Slováky a sám pro sebe si 
v duchu řekne: „Dobře že jsme do toho nešli“.   

 
V souvislosti s penzijními fondy je přitom nezbytné zmínit ještě jeden důležitý fakt. Peněžní 

úložky občanů České republiky ve výši několika set korun měsíčně v dosavadním dobrovolném 
systému spoření stačí v důchodu – na slanou vodu! Počítejte sami, průměrná úložka ve výši 600 
korun měsíčně (včetně státního příspěvku) při reálném jednoprocentním zhodnocení bude znamenat 
po 36 letech spoření celkovou hotovost ve výši 312 tisíc korun. Pokud by si někdo chtěl z uvedené 
částky přilepšovat k důchodu po dobu patnácti let, bude moci čerpat celých 1733 korun měsíčně. 

 
Porovnání investice do výchovy dítěte v rodině se spořením v penzijních fondech.  

 
Položme si klíčovou otázku: Jakou mám jako občan možnost investovat smysluplně do své 

důchodové budoucnosti, aniž bych vyvolal mezigenerační konflikty a zadlužil státní pokladnu? 
 
Výchova dítěte v rodině obnáší aktuálně investování 6600 korun měsíčně po dobu nejméně 

18 let. Výsledek je 1 milion 425 tisíc korun, investovaných do jednoho dítěte v rodině s 1 – 3 dětmi a 
nejčastější mzdou rodičů (nižší než průměrná). Vychováme-li v rodině alespoň dvě děti a investujeme 
2 miliony 851 tisíc korun, můžeme si říci, že jako rodiče jsme v míře dostatečné investovali do nové 
generace. Generace, která nám v době své ekonomické aktivity prostřednictvím daní zajistí naši 
důchodovou budoucnost. Výsledný starobní důchod, se kterým můžeme v současnosti počítat, je 
v průměru 10 tisíc korun měsíčně. 

Jinou možnou investicí může být ukládání peněz do penzijních fondů, jak nám to všem 
bezohledně, protože bez ohledu na výchovu dětí v rodinách, naordinovala Bezděkova komise č. 2. Na 
základě průzkumu do penzijních fondů vloženého a zhodnoceného kapitálu, potřebného k vyplácení 
stejných deseti tisíc korun měsíčně, jsem došel k výsledku 1 milion 700 tisíc korun až 2 miliony korun. 
To je výše potřebného vkladu, podle úspěšnosti investování mých peněz do finančních produktů 
jednotlivými penzijními fondy. Když si následně spočítám, kolik musím ve finále naspořit za 
ekonomicky aktivní období svého života, tj. za 36 let, vyjde mi, že musím spořit 4000 korun měsíčně, 
abych naspořil potřebný 1 milion 700 tisíc korun a mít navíc štěstí na dobrý penzijní fond. Dobrý 
v tom smyslu, že právě ten můj penzijní fond nepřijde při finančních operacích o mé peníze. 
Uvedenou částku lze dokonce snížit na měsíční úložku 3300 korun, pokud zohledním úročení 1% 
ročně, což je obvyklý roční úrok právě u penzijních fondů. Výsledek spoření za 36 let je 1 milion 717 
tisíc Kč, což odpovídá 1 milionu 700 tisícům korun kumulovaného kapitálového vkladu nutného pro 
výplatu 10 000 korun měsíčně ve stáří s ohledem na průměrnou dobu dožití. Samozřejmě musíme 
zohlednit u měsíčních úložek také inflaci, aby výsledný důchod z II. spořícího pilíře po 36 letech 
spoření byl 17 tisíc korun a odpovídal tak průměrnému aktuálnímu důchodu. Průměrnou míru inflace 
lze očekávat ve výši 2 % ročně, vyčísleno v penězích to znamená navyšování měsíčních úložek 
s každým dalším rokem o 66 korun.  

Když srovnám investování do výchovy dětí v rodině s investováním do penzijních fondů 
z hlediska výsledné výše starobního důchodu 10 tisíc korun měsíčně, vyjde mi při stejné základní 
investici zcela stejný výsledek. Rozdíl je jen v rozložení investice na 6600 korun měsíčně po dobu 18 
let u jednotlivce při výchově jednoho dítěte (13 200 korun měsíčně u manželů po dobu 18 let při 
výchově dvou dětí) a na 3300 korun měsíčně po dobu 36 let při individuálním investování peněz do 



penzijních fondů. Inflace a z ní rezultující nárůst nákladů se projeví naprosto stejně i v ekonomicky 
aktivních rodinách, kde vzrostou náklady na výchovu dětí o stejná 2 %, tj. 66 korun měsíčně 
s každoročním navyšováním o inflaci.   
 

I. průběžně financovaný důchodový pilíř. 

 
Co ve skutečnosti znamená, že je důchodový systém financován průběžně? Jde o princip 

mezigenerační solidarity. Všichni víme, nebo bychom měli vědět, že peníze vybrané na důchodové 
pojištění jsou ihned spotřebovány na důchody. To, že v minulosti byly přebytky ve výši několika 
miliard korun ročně, na které se dnešní důchodci ve své nespokojenosti s nízkými důchody odvolávají, 
nemá žádný praktický význam. I v případě nahromadění veškerých přebytků, jednalo by se pouze o 
desítky miliard korun. Takové částky spotřebuje současný důchodový systém, s rozpočtem na hranici 
340 miliard korun ročně, řádově v týdnech.  

 
Počty ekonomicky aktivních pracovníků v České republice kulminovaly v letech 2006 až 2008. 

V současnosti se již poměr mezi počtem plátců do důchodového systému a příjemců starobních 
důchodů mění. Je stále méně plátců, protože počty pracovníků v nastupující nové generaci se rychle 
snižují a naopak rostou řady důchodců. Schodky by byly samozřejmě nižší v případě nepropuknutí 
hospodářské krize. Principielně by však na červených číslech, do kterých se dostal důchodový systém, 
nic nezměnilo. Takže zde vysvětlení nenajdeme. Proto je třeba položit otázku schodku I. 
důchodového pilíře zcela jinak.  

 
Správně otázka musí znít, co, případně kdo způsobuje schodky na důchodovém kontě ve výši 

desítek miliard korun ročně? Co v první řadě způsobuje schodky důchodového systému? Je to 
jednoznačně výpočet důchodů z neexistujících peněz. Kdo způsobuje schodky důchodového 
systému? Odbory mluví o zastropování odvodů sociálního pojištění, prominutí, případě odložení 
plateb pojištění. Mají samozřejmě pravdu, problém je ale v tom, že nepostihují ve svých úvahách ten 
nejvyšší zdroj schodků důchodového systému. Tím zdrojem jsou jednoznačně bezdětní a částečně 
také rodiče jednoho dítěte. Ti všichni čerpají svůj starobní důchod z odvodů sociálního pojištění dětí 
těch druhých. Aktuální odhad (neexistují údaje statistického rozložení počtu důchodců ve vztahu 
k počtu vychovaných dětí), možno stanovit z počtů bezdětných z důvodu sexuální orientace, dalších 
bezdětných, kteří dali přednost pracovní kariéře a nevychovali děti, nebo vychovali jen jedno dítě a 
nemá jim proto nikdo, nebo jen nedostatečně přispívat na jejich důchod. Vzhledem k záporné 
demografické bilanci trvající nepřetržitě 29 let, lze de facto stanovit počty neoprávněných a částečně 
neoprávněných na 20 %. Vzhledem k aktuální výši 340 miliard korun vydávaných ročně na starobní 
důchody, se jedná o částku v intervalu 50 – 60 miliard korun ročně s perspektivou růstu.  
 

Pokud skutečně chceme zaručit trvalou udržitelnost I. důchodového pilíře, musí mít reforma 
také pro-natalitní charakter, tj. zaručit dostatek plátců v poměru k příjemcům v další generaci. 
Samozřejmě existuje více možností, jak toho dosáhnout. Při vyloučení tzv. jojo efektu spojeného 
s masivní ekonomickou pomocí rodinám s dětmi a s tím spojeným kolísáním porodnosti o desítky 
procent nahoru a následně opět rychlý sestup k původní nízké porodnosti, jsou tři možné cesty.  

První cesta, imigrace. Příspěvky imigrace k celkové porodnosti zatím v rámci České republiky 

stále nehrají velikou roli. Nízká plodnost imigrantek u nás je často způsobená charakterem jejich 

pobytu, stále totiž převažuje dočasná pracovní imigrace. Jistě má ale svůj vliv i řada nejistot a 

komplikací, které jsou s příchodem a životem cizince u nás spojeny a které nevytvářejí příznivé 

podmínky pro zakládání rodiny. Pobyt cizinců v České republice je přebyrokratizovaný a jednání 

úřadů nebývá mnohdy zrovna vstřícné. Tolerance, či spíše intolerance vůči přistěhovalcům ke 



klidnému soužití také nepřispívá. Svou roli může hrát i fakt, že děti cizinců narozené u nás nezískávají 

české státní občanství a jejich budoucnost tedy není zcela zajištěná.  

 

Tabulka č. 2:  Úhrnná plodnost ve vybraných zdrojových zemích imigrantů, úhrnná plodnost a obecná 
míra plodnosti v Česku v roce 2004 podle původu žen 

 

Zdroj: Anna Pospíšilová, Reprodukční chování imigrantů, bakalářská práce 2005 

 

Druhá cesta, přímé finanční transfery. Přímé finanční transfery od ekonomicky aktivních dětí 
k rodičům – důchodcům, vypadají velmi atraktivně. S přihlédnutím k výši transferu neřeší zvýšení 
porodnosti. I kdyby se transfer zvýšil, zůstává základní námitkou proti tomuto systému skutečnost, že 
se jedná o důchodovou loterii. Již dlouhodobá nemoc potomka, v horším případě ztráta života 
způsobená např. automobilovou havárii, vyřazuje cestu finančních transferů z činnosti. V případě 
smrti zaviněné druhou osobou by to navíc vedlo k soudním procesům. Moje klíčová podmínka, které 
musí vyhovovat navržená důchodová reforma, zní:  Na občana můžeme klást jen takové nároky, které 
jsou jím osobně splnitelné, zde výchova dětí do plnoletosti. V případě přímých transferů do hry 
vstupuje nový dospělý a proto nezávislý jedinec. Proto metoda přímých finančních transferů 
nevyhovuje podmínce. 

Třetí cesta, odchod do důchodu ve věku závislém na počtu vychovaných dětí zde již byla 
v minulosti použita. Odstupňování po jednom roce, nebo dokonce jen po půl roce v případě 3-4 dětí 
v rodině neodpovídalo skutečným investicím rodičů do výchovy dětí. V současné době jsou 
kvalifikované odhady jen finanční stránky výchovy dětí v rodině v rozmezí 1,5 až 2 milionů korun, což 
souvisí s všeobecně vyšším dosahovaným vzděláním a odkladem finančního osamostatnění potomků. 
Přihlédneme-li k čerpání průměrných starobních důchodů rodiči, dostávám se vzhledem k použitému 
intervalu 4 let u třetího i čtvrtého dítěte na částku 960 tisíc korun. Vzhledem k investici do výchovy 
dítěte rodiči tito vyčerpají v průměru jen 48 % ze svého jen finančního vkladu do výchovy třetího, 
případně čtvrtého dítěte.  U prvních dvou dětí je tomu jinak. Při průměrném čerpání důchodu po 
dobu 15 let rodiči, tito obdrží 3,6 milionu korun při finančním vkladu do dvou dětí ve výši 3 – 4 
miliony korun, tj. jedná se o plnou, tj. 100 % návratnost peněz vložených do výchovy dětí. 
Z uvedeného je patrná výhodnost použitého čtyřletého bonusu u 3. a 4. dítěte z hlediska návratu 
k vyrovnanému důchodovému účtu. Použitý čtyřletý interval obsahuje potenciál opětného zvyšování 
náhradového poměru mezi průměrnou mzdou a důchodem ze současných 46 % zpět na hranici 58 %.  

 
   

II. spořící důchodový pilíř 
 
 

http://www.demografie.info/?cz_porodnostukazatele=
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Zde je třeba jasně říci. Plošné příspěvky na penzijní spoření, bez rozlišení faktu výchovy dětí, jsou 
opatřením proti-natalitním. Jak již bylo vysvětleno výše, rodiče v ekonomicky aktivní rodině si 
výchovou dětí investují masivně do I. důchodového pilíře. Jejich děti následně zaplatí prostřednictvím 
odvodů na sociální pojištění starobní důchody svým rodičům.  
 
Proto je nutné zvolit variantu platby bezdětných od začátku ekonomické aktivity.  Tím se postupně 
sníží finanční zatížení I. důchodového pilíře, současně jde o opatření výrazně pro-natalitní.   
 
V zásadě by měl ekonomicky aktivní bezdětný občan ukládat do II. spořícího důchodového pilíře 
částku, která odpovídá výdajům na výchovu dítěte v rodině s příjmy rodičů na úrovni nejčastější 
mzdy, tj. 6600,- Kč měsíčně rozloženou místo na 18 let investování do výchovy dítěte, na 36 let 
spoření, čemuž odpovídá částka poloviční, tj. 3300,- Kč.  
Velmi sociálně citlivá je výše platby do II. spořícího pilíře u lidí s minimální mzdou. Ta současná 
minimální mzda je rovných 8 000,- Kč měsíčně. Jdu nejdřív o jednu úroveň výše, takže super-hrubá 
mzda je 10 720,- Kč. Pak od hrubé mzdy půjdu o úroveň níže, tj. čistá mzda je 7 120,- Kč. Pokud 
v tomto případě akceptuji úložky do II. spořícího pilíře ve snížené částce 2000,- Kč měsíčně, pak si 
občan uspoří za 36 let při 1 % úročení částku 1148602,- Kč. Zohledníme-li dále 20 %, což je podíl 
bezdětného na výchově dětí těch druhých, dostaneme se na částku 1378322,- Kč, což je více než 
dostatečný vklad na starobní důchod ve výši 7814,- Kč měsíčně, který by dnes obdržel občan 
pobírající trvale minimální mzdu.  
 
Když si jednotlivec s příjmem na úrovni minimální mzdy pořídí v současné době dítě (dnes mnoho 
neprovdaných matek, ale dítě může být i osvojené, kojenecké ústavy a dětské domovy nezejí 
prázdnotou, spíše naopak), navýší se jeho čistý příjem o 967,- Kč. Celková částka pro rodiče, 
jednotlivce s jedním dítětem je 8 087,- Kč. 
 
Pokud by jednotlivec s minimální mzdou odváděl částku 2000,- Kč na své zaopatření ve stáří, zůstane 
mu 5120,- Kč. Porovnáme-li 5120,- Kč s částkou životního minima, která je v současnosti u jednotlivce 
3126,- Kč, jedná se o částku dostatečnou, samozřejmě relativně, jde nám zde o ty nejnižší příjmové 
kategorie.   
 
Když by jednotlivec s minimální mzdou udělal totéž po zavedení mé důchodové reformy a s ní 
integrované sociální reformy, pak by finančně dopadl následujícím způsobem: 
 
Na dítě by se mu zohlednila částka odpovídající polovině statisticky vykazovaných nákladů na 
výchovu dítěte v rodině s ohledem na příjmy rodičů. To znamená 2000,- Kč. Dále by se mu, vzhledem 
k výchově dítěte, snížila částka odváděná do II. spořícího pilíře na zabezpečení ve stáří o 900,- Kč. To 
znamená výsledná částka pro jednotlivce s minimální mzdou a jedním dítětem:  
Výpočet: 5120 + 2000 + 900 = 8020,- Kč 
 
Porovnáme li částky 8 087,- Kč s výslednou částkou spočítanou podle navržených reforem, tj. 8 020,- 
Kč, je rozdíl minus 67,- Kč. Odpověď je, že po reformách, důchodové a sociální na tom bude 
jednotlivec s minimální mzdou relativně hůře o 0,08 %.  
 
Zde by mohla být ještě námitka, že odečet vysoké částky z daní na dítě se vlastně snižuje nejen odvod 
daně, ale také odvod na sociální a zdravotní pojištění a systém díky tomu zkolabuje. Skutečnost je ale 
taková, že sociální stát financují lidé se středními a vysokými příjmy. Odvody zaměstnanců 
s minimální mzdou jsou i dnes pro sanaci sociálního a zdravotního systému zanedbatelné.  
 
V celkovém účtování by stát podle mých propočtů ještě ušetřil, protože výdaje na provoz 
kojeneckých ústavů a dětských domovů odhaduji na 5 miliard korun ročně. Stát by dokonce ušetřil 
následně ještě mnohem více, protože z tzv. pasťáků vychází děti naprosto nepřipravené pro sociální 



úlohu, kterou by měly v životě sehrát. Výsledkem je vysoká kriminalita nesocializovaných odchovanců 
těchto zařízení a s tím spojené další náklady na výkony represivních složek státu.  
 
 
Rozhodující je skutečnost, že se v novém systému, nastoleném po reformách, vyplatí i lidem 
s minimální mzdou vychovávat děti. Samozřejmě v omezené míře, protože na více než jedno dítě u 
jednotlivce a u páru na více než tři děti nebude z čeho částku na výchovu dítěte v rodině odečítat, 
vzhledem k nejnižší mzdové hladině. U středně příjmových a vysoko příjmových skupin tomu bude 
samozřejmě jinak. Těm se (konečně) vyplatí mít děti (plurál), protože náklady na jejich výživu bude z 
čeho zohlednit, aniž by se muselo masově sahat do odvodů na sociální a zdravotní pojištění.  
 

II. povinně spořící důchodový pilíř je spojovacím článkem důchodové a sociální reformy  

Propojení obou reforem spočívá ve vyplacení části peněz naspořených konkrétním občanem – 
rodičem z II. spořícího důchodového pilíře po narození nebo osvojení dítěte. Při prvním dítěti bude 
vyplaceno oběma rodičům 45 % z jejich vkladu, při druhém dítěti dalších 45 % a při třetím dítěti     
100 %.  Tím dojde k transformaci nákladů na rodičovskou dovolenou nově na jednorázový příspěvek 
vyplacený z osobního konta občana z peněz naspořených v II. spořícím důchodovém pilíři. V praxi to 
znamená postupné snižování příspěvků státu na rodičovskou dovolenou úměrně s narůstajícím 
osobním kontem občana ve II. spořícím důchodovém pilíři, ze kterého se budou vyplácet jednorázové 
částky po narození nebo osvojení dítěte. Při úložkách ve výši 2000 - 3300,- Kč měsíčně, se na 
osobních kontech jednotlivců v II. spořícím důchodovém pilíři naspoří do pěti let dostatek peněz a 
výplaty na rodičovskou dovolenou budou ukončeny.   V přechodném období se opět, jako při 
transformaci důchodů u bezdětných, budou plynule snižovat částky vyplácené státem na rodičovskou 
dovolenou v závislosti na zvyšujících se částkách vyplácených z II. spořícího důchodového pilíře při 
přírůstku do rodiny.  

V případě, že občan během svého života nevychová žádné dítě, změní se charakter II. důchodového 
spořícího pilíře z individuálně spořícího na všeobecně spořící. Důvodem je rozdílný věk dožití 
jednotlivců. Od občana, který zemře v mladším věku, než je průměrný věk dožití, zůstane v II. 
spořícím důchodovém pilíři část peněz k dispozici pro ty, kteří se dožijí vyššího než průměrného stáří. 
Tím bude zaručena sociální jistota zabezpečeného stáří pro všechny přispěvatele do II. spořícího 
důchodového pilíře a to i v případě vysoce nadprůměrného věku dožití.   

 

Odstranění nespravedlivého sociálního deklasování rodin s dětmi pracujících rodičů. 

 

Domácnost s příjmem na úrovni mediánu, se 3 a více dětmi, investuje ročně do budoucnosti zhruba 
314 tis. Kč. Celková roční ztráta domácností ze zdanění a odvodu z investic do lidského kapitálu tak 
činí cca 120 tis. Kč/rok. Uvedený rozdíl vede mnohé lidi k pragmatické úvaze neinvestovat do dětí a 
uspořené prostředky využít jinak. Důsledkem je demografické zadlužení společnosti, které je 
několikrát hrozivější, než fiskální zadlužení státu (Analýza nerovného ekonomického postavení rodin s 
dětmi, dostupné na adrese: http://www.kdu.cz/default.asp?page=510&idr=10368&IDCl=26038 ). 

Odhad daňového znevýhodnění investic do lidského kapitálu proti investicím do hmotného a 
nehmotnému kapitálu firem za ČR. Vyčíslení roční ztráty ze zdanění a odvodů za sektor domácností v 

ČR  - odhad případných dopadů do rozpočtu: 

• Hrubá investice v rodinách do lidského kapitálu za ČR = 280 mld. Kč/rok  

http://www.kdu.cz/default.asp?page=510&idr=10368&IDCl=26038


• Rodiny s dětmi platí více na daních a odvodech na sociální pojištění zhruba o 125 mld. Kč/rok 

 Ztráta na daních = 29 mld. Kč/rok 

 Ztráta na odvodech = 96 mld. Kč/rok  

 

Umožnit rodičům výchovu dětí v rodině z vlastních příjmů. 

  Vzhledem k navrženému  daňovému zohlednění 50 % nákladů na výchovu dětí v rodině (což je 

v praxi návrat do roku 1992, kdy stát zohledňoval 53 % nákladů na výchovu dítěte v rodinách 

pracujících rodičů), zmizí potřeba vyplácení sociálních dávek rodinám, ve kterých rodiče pracují. 

Současně se podstatně změní příjmy rodin pracujících rodičů a samozřejmě i hrozivé statistiky 

ekonomicky aktivních rodin s dětmi, ohrožených příjmovou chudobou v České republice.  

Výsledkem tohoto kroku bude ekonomická i společenská rehabilitace rodin pracujících rodičů. 

Důsledkem pak bude v souvislosti s oběma reformami to nejcennější – změna společenského 

pohledu na rodiny vychovávající dobře vychované pracovité děti. Dítě se stane pro rodiče i 

společnost místo objektu odkládaného do baby-boxů, nebo i týraného, protože působícího zhoubně 

na rodinné rozpočty, objektem mnohostranně opečovávaným. Prostě proto, že již nebude ohrožovat 

ekonomickou stabilitu rodinných rozpočtů a navíc zajistí rodičům bezproblémové stáří.   

 

Postupně omezit nebo zrušit vyplácení sociálních a jiných dávek jim postavených na roveň. 

 Zrušit porodné. Porodné je zavedeno v zemích EU a jeho vliv na porodnost je nulový. Představuje 

tedy neodůvodněné zatížení veřejných financí.  

Rodičovská dovolená bude souběžně s přibývající hotovostí v II. spořícím důchodovém pilíři (*) 
postupně finančně krácena a zrušena do pěti let od začátku spoření.   

(*) II. povinně spořící důchodový pilíř je spojovacím článkem důchodové a sociální reformy. Budou si 
do něj povinně spořit od počátku ekonomické aktivity všichni bezdětní (100 %), rodiče vychovávající 
jen jedno dítě v rodině (50 %) a rodiče vychovávající 2 děti (10 %). Rodiny se třemi dětmi již do II. 
spořícího důchodového pilíře nepřispívají a to ani v době osamostatnění již dospělých dětí. Propojení 
obou reforem spočívá ve vyplacení části peněz naspořených konkrétním občanem – rodičem po 
narození dítěte z II. spořícího důchodového pilíře. Při prvním dítěti se vyplatí oběma rodičům 45 % z 
jejich vkladu, při druhém dítěti dalších 45 % a při třetím dítěti zbývajících 10 %. Pro rodiny se třemi 
dětmi tak přestává II. spořící důchodový pilíř existovat, protože masivně investují prostřednictvím 
výchovy dětí do I. důchodového pilíře. Situace se může změnit jen v případě úmrtí dítěte před 
dovršeným 18 rokem věku. V tom případě opět nastupuje spoření v II. důchodovém pilíři a to se 
může změnit opět jen s výchovou jiného dítěte.  

Sociální dávky vrátit jejich původnímu významu, tj. pomoci v nouzi. 

 

Sociální dávky budou vypláceny jen rodinám, ve kterých rodiče nejsou schopni si vlastní prací zajistit 

příjem. 

Řešit dostatek bytů pro mladé rodiny. 



Řešení spočívá v postupném ukončení stavebního spoření a přesunu státem vynakládaných financí na 

podporu hypoték pro mladé rodiny určených na pořízení bytu nebo domku. Jedinou podmínkou pro 

vyplácení podpory na úhradu části hypotečních úroků bude výchova dítěte v rodině.  Klíčem 

stanovícím velikost finanční pomoci státu:   za každé dítě v rodině sleva 1%  z hypotečního úroku, 

maximálně do 4 %.  Uvedené opatření má zásadní vliv na mikroekonomiku mladé rodiny, která nemá 

jinou možnost jak si pořídit vyhovující bydlení.  

Tabulka č. 3:  Hypoteční půjčka 2,5 milionu korun při velmi mírném úročení ve výši 4,5 % a její 

ekonomický dopad na rodinu: 

Doba splácení půjčky v letech 25 35 

Celkem zaplaceno 4 168743,- Kč 4 969196,- Kč 

Čistý úrok za dobu umoření 
půjčky 

 
1 668743,- Kč 

 
2 469196,- Kč 

Procento z půjčených peněz 66,7 % 98,8 % 

 

Tabulka ukazuje částky o které je rodina zatížena navíc, nad hodnotu získaného nemovitého majetku 

z titulu hypotečních úroků.  

Jak naroste splátka úroků při porovnání doby splácení 25 let a 35 let máme graficky znázorněno 

v grafech č. 3 a č. 4. 

 

Graf č. 3: Splátky hypotéky ve výši 2 500000,- Kč, úročené 4,5 %, po dobu 25 let.  

 



 

Graf č. 4: Splátky hypotéky ve výši 2 500000,- Kč, úročené 4,5 %, po dobu 35 let. 

 

Tabulka č. 4: Tabulka ukazuje efekt státní podpory hypoték pro mladé rodiny bez dětí a s dětmi. Výše 

měsíčních splátek a z toho následně vyčleněná výše úroků je barevně identická s grafy č. 2 a 3.  

Rodina  bez dětí 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 

      

Splátky 
měsíčně po 
dobu 25 let 

 
13896,- Kč 

 

 
12516,- Kč 

 
11215,- Kč 

 
9998,- Kč 

 
8867,- Kč 

Z toho úrok 5562,- Kč 4182,- Kč 2882,- Kč 1665,- Kč 533,- Kč 

      

Splátky 
měsíčně po 
dobu 35 let 

 
11831,- Kč 

 
10332,- Kč 

 
8937,- Kč 

 
7655,- Kč 

 
6490,- Kč 

Z toho úrok 5879,- Kč 4380,- Kč 2985,- Kč 1702,- Kč 537,- Kč 

 

Význam podpory hypoték pro zajištění bydlení mladých rodin s dětmi zvláště vynikne při pohledu na 

tabulku č. 3. V případě hypotéky na 35 let jsou splátky se státní podporou při čtyřech dětech v rodině 

na 55 % těch původních, splácených bez státní podpory.  

 

Ekonomické vyhodnocení integrovaných reforem důchodové a sociální. 

„První prorůstává a propopulační důchodová reforma“ je prakticky beznákladová. Reformní náklady 

vzniknou jen na dvou místech (přitom lze očekávat úsporu z ukončení státního příspěvku na 

dobrovolné připojištění u penzijních fondů v částce 5 miliard korun ročně):     

- Za prvé, rozšířením administrativy České správy sociálního zabezpečení o část, která bude mít na 

starosti II. spořící důchodový pilíř. Nárůst administrativních nákladů lze odhadnout řádově 

v desítkách milionů korun ročně. Při porovnání s navrhovanou „Velkou důchodovou reformou“ i zde 

vznikají úspory, protože nebude zapotřebí velkého distribučního centra pro zprostředkování styku 



klientů s penzijními fondy, se kterým počítá pan Bezděk a které podle odhadů bude vyžadovat 

náklady řádově ve stovkách milionů korun.   

- Za druhé je nutno pokrýt 1 % úrok a vyrovnání inflace u II. spořícího důchodového pilíře. Při 

vkladech a částečných vkladech  2,5 - 3 milionů občanů v částkách 2000 – 3300 Kč měsíčně nebo 

jejich zlomků, v závislosti na počtu vychovávaných dětí, je možno úložky odhadnout do 100 miliard 

korun ročně. Při 1 % úroku a dorovnání 2,5 % inflace se jedná o částku 3,5 miliardy korun. To jsou 

veškeré náklady na důchodovou reformu v prvním roce. V dalších letech by se teoreticky měly 

náklady na úroky a vyrovnání inflace zvyšovat. Lineárnímu nárůstu vkladů bude ale bránit čerpání 

občanů, kteří odejdou do starobního důchodu a alikvotní část jejich, s časem se zvyšujících vkladů, 

bude čerpána na důchody, což na druhé straně bude stále významněji snižovat tlak na I. důchodový 

pilíř, v prvním roce o 1,1 % z 50 miliard korun, vydávaných na starobní důchody těch, kteří 

nedostatečně investovali výchovou dětí do I. důchodového pilíře, tj. 550 milionů korun, v dalším roce 

to bude již 1,1 % plus 2,2 %, celkem 3,3 %, tj. částka 1 miliarda 650 milionů korun. Dále je třeba vzít 

v úvahu, že rodiče budou čerpat část svých úspor z II. spořícího důchodového pilíře při narození nebo 

osvojení dítěte.   

Sociální reforma jako integrální součást „První prorůstové a propopulační důchodové reformy“ bude 

vykazovat snížení příjmů státního rozpočtu u daní a pojištění vzhledem k celkovému zohlednění 50 % 

nákladů na výchovu dětí v rodině, na druhou stranu státní administrativa ušetří náklady na drahé a 

nesmyslné přerozdělování sociálních dávek rodinám pracujících rodičů a současně se zúží 

přerozdělování sociálních dávek jen na rodiny rodičů nepracujících. Uvažujeme- li s cca 2 miliony 250 

tisíci dětí a mládeže připravující se na povolání, při vyloučení těch, jejichž rodiče nepracují, lze 

odhadnout propad daní od fyzických osob na 59 miliard korun. Část z uvedených 59 miliard korun lze 

odečíst cca 32% z výdajů na sociální zabezpečení v celkové výši 42 miliard korun, plus snížení nákladů 

na administrativu s tím spojenou ve výši cca 10 %, jedná se o úsporu ve výši 15 miliard korun. Další 

část je úspora na náhradní péči zajišťovanou státem v dětských domovech ve výši 90 % z 5 miliard 

korun. Postupně, v průběhu pěti let, dojde ke snižování až úplné eliminaci 30 miliardových nákladů 

vydávaných na rodičovskou dovolenou, resp. rodičovský příspěvek, který bude postupně a plynule 

nahrazován výplatou naspořených peněz z II. spořícího důchodového pilíře při přírůstku do rodiny. 

Vezmu-li pokles nákladů jako rovnoměrný, ušetřím v prvním roce 6 miliard korun, v následujícím roce 

již 12 miliard korun a v každém následujícím roce plus 6 miliard korun až do celkové částky 30 miliard 

korun ročně v posledním roce, kdy se bude rodičovský příspěvek vyplácet. Nesmím zapomenout na 

peníze ponechané státem na výchovu dětí v rodinách, peníze, které budou nepochybně utraceny a 

tím zvýší maloobchodní obrat a DPH odváděnou do státního rozpočtu. Při 15 % odvedených z 59 

miliard korun to je 8,85 miliardy korun navíc do státního rozpočtu. Díky zvýšení rodinných rozpočtů o 

peníze rodiči vydělané a ve zvýšené míře v ekonomicky aktivních rodinách ponechané, dojde k snížení 

narůstajících dluhů rodin, kterýžto dluh dosahuje jednoho bilionu korun a jen za loňský rok narostl o 

77 miliard korun. 

Provedu-li rekapitulaci nákladů a úspor, je na nákladové straně 59 miliard korun, o které přijde státní 

rozpočet z důvodu snížení daní fyzických osob z důvodu dalšího zohlednění 35 % (50 % - 15%) 

nákladů na výchovu dětí v ekonomicky aktivních rodinách, na druhé straně, tj. na straně úspor jsou 

následující položky:  

- celkový účet za 1. rok důchodové reformy 2 miliardy korun,  



- snížení výdajů sociálního zabezpečení o 15 miliard korun včetně administrativních nákladů 
spojených s jejich přerozdělováním,  

- omezení státem zajišťované výchovy dětí na úroveň obvyklou ve vyspělých zemích, úspora 4,5 
miliardy korun, 

- úspora na rodičovském příspěvku 6 miliard korun, 

- zvýšený odvod DPH do státního rozpočtu, ve výši 8 miliard 850 milionů korun.  

Výpočet: 59 – (2 + 15 + 4,5 + 6 + 8,85) = 22, 65 miliardy korun.  

V prvním roce realizace integrovaných reforem důchodové a sociální lze náklady odhadnout na 22,65 

miliardy korun, ve druhém roce již jen na 9 miliard korun a ve třetím roce je zisk 11,75 miliard korun.  

 

Na závěr. 

Pan J. Rusnok, bývalý ministr financí, dnes prezident Asociace penzijních fondů České 
republiky a generální ředitel ING Penzijního fondu se na semináři „Důchodová reforma v poločase 
příprav a budoucnost sociálního státu v České republice“ zmínil o tom, že na přelomu let 2004 a 2005 
propagoval společně  s J. Hyzlem udržitelný penzijní systém (odstupňovanou výši důchodu – nula 
dětí, žádný důchod z I. důchodového pilíře, tři a více dětí, plný důchod z prvního důchodového pilíře). 
Konstatoval ovšem, že na uvedení tohoto systému do praxe je ještě příliš brzy, že by jej občané 
nepochopili! Proto se s plnou vážností ptám, zda je stále ještě příliš brzy na pochopení skutečných 
příčin mnohamiliardového deficitu I. důchodového pilíře a k jejich odstranění? 
 
Ivo Patta 
V Měchenicích 2. 1. 2011, doplněno 23. 2. 2011, 25. 3. 2011. 
 


