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Studie 11 /2015 

 

Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a 

dítěti v rodině 

MARIOLA PYTLIKOVÁ 

 

Shrnutí 

 

 Statistická data prokazují přetrvávající velké genderové rozdíly ve mzdách. 

V současnosti se průměrná měsíční mzda žen pohybuje přibližně na úrovni 78 % 

průměrné mzdy mužů, a střední mzda na úrovni 85 % mediánu mezd mužů.  

 

 Největší genderové rozdíly ve mzdách lze nalézt u věkových kategorií zaměstnanců 

nejvíce ovlivněných mateřstvím a rodičovstvím. Konkrétně rozdíl v mediánu 

měsíční mzdy ve věkové kategorii 35-39 let dosahuje 32 % a téměř 27 %, pokud jej 

měříme hodinovou mzdou. 

 

 Genderové rozdíly ve mzdách v ČR se zvyšují s počtem dětí. Pro bezdětné se rozdíl 

v mediánu měsíční mzdy v roce 2012 pohybuje v průměru na úrovni 15 % a tento 

rozdíl se dále zvyšuje s každým dalším dítětem v rodině. Rozdíl v mediánu měsíční 

mzdy mezi muži s jedním dítětem a ženami s jedním dítětem dosahuje 20 %, se 

dvěma dětmi 32 % a se třemi a více dětmi 36 %.  

 

 Genderové rozdíly ve mzdách jsou nejvyšší v období, kdy dítě potřebuje nejvíce 

péče a kdy se ještě samo nedokáže obsloužit. Čím starší děti jsou, tím více se tento 

rozdíl snižuje, nicméně ani v případě dospělých dětí se mzdový rozdíl zcela 

neuzavírá ani nedosahuje úrovně rozdílu mediánu mezd bezdětných. Genderový 

rozdíl v mediánu měsíční mzdy rodičů zaměstnanců  s dítětem ve věku 3 až 5 let 

resp. 6-9 resp. 10-18 představují 39 % resp. 37 % resp. 30 %. Pro muže a ženy 

s dospělými dětmi v domácnosti je již rozdíl menší ve výši kolem 24 %. Genderový 

rozdíl v mediánu mezd bezdětných zaměstnanců je 15 %. 
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 Část rozdílu v mediánu měsíční mzdy může být vysvětlena vývojem 

odpracovaných hodin. Muži bez dětí pracují v průměru o 2 hodiny týdně více nežli 

bezdětné ženy. S narozením dítěte však muži zvyšují počet obvykle odpracovaných 

hodin a v období, kdy jsou děti malé, pracují muži v průměru 44,4 hodiny týdně, 

zatímco ženy s malými dětmi pracují v průměru 38 hodin týdně. Tyto genderové 

rozdíly se s rostoucím věkem nejmladšího dítěte uzavírají a genderový rozdíl pro 

zaměstnance s dospělými dětmi v domácnosti dosahuje 2,5 hodinového rozdílu. 

 

 Rodičovství a péče o malé děti také ovlivňuje míru participace žen na trhu práce, 

tj. míru jejich ekonomické aktivity. Participace bezdětných žen ve věku 25-49 let 

na českém trhu práce je velmi vysoká, a to na úrovni 90 %. S narozením dítěte 

participace žen prudce klesá na úroveň necelých 20 %. Tento vysoký propad 

participace Češek na trhu práce během období narození dítěte a péči o dítě do 

dvou let není překvapivý vzhledem k délce a relativní štědrosti mateřské a 

rodičovské dovolené (dále jen MD a RD) a neexistenci institucionálních zařízení 

péče o děti do 3 let, která by umožnovala matkám efektivně skloubit rodinný život 

a pracovní kariéru. 

 

 Výsledky analýz s využitím individuálních dat SILC odhalují statisticky 

významnou negativní asociaci mezi přerušením pracovní aktivity zapříčiněné 

dlouhou RD a následnou mzdou. Prodloužení celkové doby MD a RD o jeden rok 

je spojeno, za jinak stejných podmínek, se snížením mezd o 1,1 %, a to ve smyslu 

budoucích mezd až do odchodu do důchodu. 

 

 Různé zastoupení mužů a žen napříč profesemi také přispívá k celkovým 

genderovým rozdílům ve mzdách. Ukazujeme, že zastoupení žen v méně 

placených profesích vysvětluje přibližně 13 % celkového mzdového rozdílu u 

zaměstnanců ve věku 20-49 let. 

 

 Současná legislativní úprava MD a RD se řadí k těm nejdelším a nejštědřejším na 

světě. Takto nastavený systém, spolu s nedostatečně dostupnou institucionální 

péčí o malé děti a nízkým využitím flexibilních forem zaměstnání ze strany 

zaměstnavatelů, motivuje ženy, aby spíše zůstaly doma s dětmi co nejdéle, než aby 

se snažily sladit práci s péčí o děti a rodinu. S tím pravděpodobně souvisí také 

velmi nízká fertilita, se kterou se již ČR dlouhodobě potýká. 

 

 Ženy představují významný zdroj kvalifikované pracovní síly, jsou tedy pro český 

trh práce a z pohledu ekonomického přínosu, např. tvorby HDP, strategicky 

důležité. Dlouhá doba, kterou ženy tráví mimo trh práce v souvislosti s narozením 

dítěte a povinnostmi spojenými s péčí o malé děti, má tedy vliv na blahobyt a 

ekonomickou výkonnost ČR.  
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Wage Differences Related to Motherhood and 

Children in the Family 

MARIOLA PYTLIKOVÁ 

 

Summary 

 

 Statistical data show a persistent gender wage gap. Currently, women earn on 

average 78 per cent of men’s average monthly wages. Women’s median monthly 

wages amount to 85 per cent of men’s median wage.  

 

 The largest gender wage differences can be found for employees in age categories  

most likely to be affected by motherhood and parenthood duties. Specifically, for 

the 35–39 age group, the gender wage gap is 32 and 27 per cent, if measured by 

median monthly and hourly wages, respectively. 

 

 Gender wage gap in the Czech Republic is also related to the number of children. 

For childless employees, the difference in median monthly wages equals to 15 per 

cent, and the gender wage gap increases with each additional child in the family. 

The difference in median monthly wages between men and women with one child 

is 20 per cent, 32 per cent between men and women with two children, and 36 per 

cent between men and women with three or more children.  

 

 Gender wage gaps is highest when children need most care and are fully 

dependent on their parents. The older the children, the lower the difference; 

however, the pay gap does not close down when children reach adulthood; in fact, 

it still remains higher than the difference in median wages of childless employees. 

The gender gap in median monthly wages is around 39 per cent for parents with 

children aged 3–5; 37 per cent for parents with children aged 6–9; and 30 per cent 

for parents with children aged 10–18. The wage gap between men and women 

with adult children is approximately 24 per cent. The difference in median 

monthly wages between childless men and women is around 15 per cent. 
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 The differences in median monthly wages may be partially explained by the 

differences in hours worked. On average, men without children work 2 hours 

longer a week than childless women. After a child is born, men usually increase 

their working hours, working an average 44.4 hours a week when the children are 

small, whereas women with small children work an average 38 hours a week. This 

difference narrows down as the youngest child in the family grows, and the 

difference in working hours for employees with adult children is around 2.5 hours. 

 

 Parenthood and childcare also affects the women’s participation in the labor 

market, i.e. how economically active they are. The labor market participation of 

childless women aged 25–49 is extremely high in the Czech Republic– 

approximately 90 per cent. After a child is born, the women’s participation drops 

rapidly to just under 20 per cent. The sharp drop in the participation of women 

with children aged 0–2 is not particularly surprising, considering the long and 

relatively generous maternity / parental leave (ML/PL) and the fact that childcare 

institutions for children under the age of 3 are not readily available for Czech 

women. Such a situation makes it difficult for mothers to effectively combine 

motherhood and career. 

 

 Results of analyses using individual SILC data have revealed a statistically 

significant negative association between career interruption caused by long 

parental leave, and the person’s subsequent wages. Extending ML/DL by one year, 

ceteris paribus, lowers wages by 1.1 per cent. 

 

 The gender wage gap is also partially caused by sorting of women and men into 

various professions. According to our analyses, the sorting of women into lower-

paid positions accounts for about 13 per cent of the total wage gap between male 

and female employees aged 20–49. 

 

 Current legislation grants Czech parents one of the longest and most generous 

maternity / parental leaves in the world. Such a system, combined with the lack of 

publically financed childcare for children under the age of 3 and the employers’ 

low rate of flexible working schemes’ provisions, encourages women to stay home 

with children as long as possible, and it makes it difficult for mothers to combine 

motherhood and career. This might be also one of the explanation of the very low 

fertility rate in the Czech Republic, which is a long-term problem. 

 

 As women are an important source of qualified labor force, their participation in 

the Czech labor market is strategically very important and also in terms of 

economic benefits (e.g. in terms of generating GDP). The time women spend 

outside the labor force due to their motherhood responsibilities therefore has a 

significant impact not only on their well-being, but also on the entire Czech 

economy and its performance.   
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1 Úvod  

Přestože se čeští muži-otcové čím dál více aktivně zapojují do péče o děti, je tato stále 

dominantní záležitostí žen-matek. Podle výzkumu CVVM (2011)1 vidí péči o děti 40 % 

dotazovaných spíše nebo rozhodně jako doménu žen a jen 1 % jako spíše mužskou 

doménu. To je ve shodě s tím, že pouze kolem 1 % českých mužů využívá rodičovskou 

dovolenou. Kombinace na světové poměry velmi dlouhé mateřské a rodičovské 

dovolené (dále jen MD a RD), nedostatku zařízení péče o malé děti a nízkého 

využívání flexibilních forem práce zaměstnavateli přispívá k poměrně dlouhému 

přerušení pracovní dráhy v důsledku narození dítěte/dětí a k výrazným genderovým 

rozdílům na českém trhu práce.  

Tato studie analyzuje dopady rodičovství na mzdové rozdíly pomocí kvantitativních 

analýz s využitím individuálních dat, která dovolují odhadnout vliv mateřství a 

institucionálních faktorů jako je délka MD a RD na mzdy a mzdové rozdíly mezi muži 

a ženami. Tato studie přispívá k dílčímu hodnocení současných ekonomických 

dopadů a nákladů na mateřství a péči o děti a snaží se navrhnout opatření efektivně 

minimalizující tyto náklady.  

 

2 Genderové rozdíly ve mzdách v ČR 

Navzdory proklamované rovnosti pracovníků existovaly během komunistické éry 

značné rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami, které se v 80. letech pohybovaly kolem 

30 % výdělků (Večerník a kol., 2007). Ve vývoji rozdílů v průměrné mzdě za 

posledních 20 let, viz graf 2.1, můžeme pozorovat, že se situace změnila jen nepatrně. 

Průměrná mzda žen se v tomto období pohybovala stabilně na úrovni přibližně 75 až 

78 % průměrné mzdy mužů. Nicméně, odlišný vývoj lze vypozorovat u mzdových 

rozdílů zachycený mediánem, které se ve sledovaném období výrazně snížily, a to z 22 

% v roce 1996 na 15 % v roce 20132  

V současnosti se ČR se svým 15% rozdílem v mediánu mezd řadí mezi vyspělými 

zeměmi OECD (viz graf 2.2) k průměru. Ještě v roce 2000 však byl v ČR rozdíl 

v mediánu mezd (přibližně 22 %) pod průměrem zemí OECD. Z grafu 2.2 lze 

vypozorovat, že ženy vydělávají méně než muži ve všech zemích OECD, ale rozdíly se 

v zemích liší. Na Novém Zélandu, v Norsku, Belgii, Maďarsku, Řecku, Irsku, Dánsku 

a Španělsku vydělávají ženy přes 90 % toho, co muži, zatímco v Jižní Koreji a 

Japonsku a vydělávají ženy pouhých 60-70 % toho, co muži. 

                                                           
1
 CVVM, Názory na rozdělení činností v rodině. 

2 Sledování rozdílu v mediánech mezd je vhodnější, jelikož průměr mezd může být ovlivněn vývojem 
pozorování na okrajích mzdové distribuce, tzn. vývojem buď extrémních výdělků nejvýše placených 
vedoucích zaměstnanců (top manažerské pozice ve většině případů zastávají muži), anebo nízkých 
platů (častěji u žen). 
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Graf 2.1 Průměrné a mediánové mzdy žen a mužů v České republice, 

1996-2013, (v %) 

 

Zdroj: ČSÚ, měřeno měsíční mzdou 

 

 

Graf 2.2 Poměr ženského mediánu mezd k mužskému, země OECD, rok 

2000 a 2012 (v %) 

 

Zdroj: OECD, data pro Francii, Nizozemsko a Švýcarsko za rok 2010, data pro Maďarsko, Německo 

a Izrael za rok 2011. 
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Pokud se podíváme, jak se mzdové rozdíly liší mezi různými věkovými skupinami 

obyvatel, zjistíme, že největší rozdíly ve mzdách nacházíme ve věku, který nejvíce 

odpovídá období mateřství a rodičovství. Graf 2.3 zobrazuje genderové rozdíly v 

mediánu mezd v závislosti na věku vypočtené na základě individuálních dat 

z výběrového šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC) za rok 2012.3 

Mzda je vyjádřená jak v měsíčních, tak i hodinových hodnotách4. 

Z grafu 2.3 je zřejmé, že rozdíl v mediánu mezd mezi muži a ženami výrazně roste po 

30. roce věku a maxima dosahuje ve věkové skupině 35 do 39 let. Toto maximum 

představuje 32 % a 27 % mediánu měsíční resp. hodinové mzdy. U skupiny mladších 

pracovníků ve věku od 20 do 29 let jsou genderové mzdové rozdíly daleko menší a 

pohybují se kolem 14 % mediánu měsíční mzdy. Rozdíl v mediánech hodinových 

mezd je u nejmladší skupiny 20 až 24 let dokonce menší než 8 %. Po 40. roce věku 

rozdíly opět klesají, ale nízkých hodnot věkových kategorií do 29 let už nedosahují. 

Pro věkovou kategorii 50-54 let se rozdíly v mediánu měsíčních resp. hodinových 

mezd pohybují na úrovni 22 % resp. 15 %. K výraznému nárůstu genderového rozdílu 

ve mzdách tedy dochází ve věkovém období typickém pro rodičovství.  

 

                                                           
3
 Rozdíly jsou sledovány u mediánu mezd, jelikož jak je také zmíněno výše, výhodou mediánu oproti 

průměru je, že není ovlivněn extrémními hodnotami, a odpovídá tedy více představě úrovni mzdy 
„průměrného“ neboli „středního“ zaměstnance. 

4 Z pohledu porovnávání je ideální hodinová mzda, jelikož tento údaj nijak neovlivňuje to, kolik hodin 
denně, dnů týdně, týdnů měsíčně atd. osoba pracuje. Nicméně v datech SILC se musí hodinová mzda 
dopočítat z měsíční mzdy a týdenních hodnot obvykle odpracovaných hodin a tento dopočet může být 
zatížen chybovostí. Z tohoto důvodu klademe větší důraz na měsíční mzdy a vývoj hodinových by měl 
být brán s opatrností. Vývoji genderových rozdílů v obvyklé týdenní odpracované době v hodinách se 
věnují další sekce. 
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Graf 2.3 Rozdíly mezi muži a ženami v mediánu mezd (měsíčních a 

hodinových) v závislosti na věku, rok 2012. 

 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat SILC.  

 

Věková skupina 25-39, typicky ovlivněna mateřstvím a rodičovstvím, vykazuje také 

velké genderové rozdíly v zaměstnanosti a participaci na trhu práce. Předchozí studie 

dokumentují, že zaměstnanost a účast českých žen ve věku 30-34 let na pracovní síle 

je jednou z nejnižších v porovnání se ženami stejného věku v zemích EU (Kalíšková a 

Münich, 2012 a Pertold-Gebicka a Hušek, 2015). Míra participace českých žen ve 

věkové kategorii 30-34 v roce 2013, viz graf 2.4, dokonce oproti věkové skupině 25-29 
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Studie Pertold-Gebická a Hušek (2015) zároveň ukazuje, že zaměstnanost bezdětných 

žen je naopak v ČR jedna z nejvyšších v EU, a na základě toho argumentují, že 
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14,27 13,38 

23,16 

31,66 

30,20 

22,29 
22,15 

7,64 

11,54 

18,98 

26,66 

25,44 

20,40 

15,08 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

M
zd

o
vé

 r
o

zd
íly

  (
v 

%
) 

Věk 
Měsíční rozdíly Hodinové rozdíly



10 
 

Graf 2.4 Míra ekonomické aktivity žen v roce 2013 (v %). 

 

Zdroj: EUROSTAT, LFS (převzato z Pertold-Gebicka a Hušek, 2015).  

 

 

2.1 Faktory vysvětlující genderové rozdíly ve mzdách - co víme 

z literatury 

Statistiky ve výše znázorněných grafech ukazují průměrné rozdíly ve mzdách mezi 

skupinami žen a mužů, které mohou být zapříčiněny celou řadou různých faktorů. 

Z ekonomické literatury víme, že existuje řada charakteristik lidského kapitálu 

(vzdělání, čas strávený ve funkci či zaměstnání a zkušenosti), které jsou již tradičně 

považovány za faktory určující mzdu (Mincer, 1974). Z pohledu genderových 

mzdových rozdílů jsou pracovní zkušenosti a odpracovaný čas ovlivněny výpadky 

z pracovní aktivity v důsledku těhotenství, mateřství a péče o děti. Tak jako každá 

netržní aktivita generuje ztrátu případné mzdy z důvodu znehodnocení lidského 

kapitálu a snížení investic do lidského kapitálu (Becker, 1985), tak i přerušení práce 

z důvodu mateřství bude mít pravděpodobně dopad na mzdy matek.  Proto ženy-

matky mohou pobírat nižší mzdu během své pracovní kariéry vůči mzdám soustavně 

zaměstnaných pracovníků (resp. spíše vůči nim již nikdy nevzrostou).5  

Další faktory jsou pak demografické a rodinné faktory (jako například rodinný stav, 

rodinné zázemí, počet dětí, počet členů domácnosti, národnost) a jistě ovlivňují mzdy 

a mzdové rozdíly. Z  literatury víme, že rodinná situace hraje důležitou roli při 

                                                           
5
 Kromě praxe může mzdy ovlivnit i rozhodnutí žen o participaci na trhu práce. Ženy, které nepracují, 

nejsou zahrnuty (s nulovou mzdou) do výpočtu mezd. V zemích, jako je ČR, kde ženy pobírají nízké 
mzdy (Kalíšková a Münich, 2012), se mohou v průměrných a mediánových mzdách vyskytovat větší 
rozdíly než jinde. 
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vysvětlování rozdílů v příjmech mužů a žen. Výzkum na toto téma může být rozdělen 

do dvou skupin v závislosti na předmětu zájmu, kterým je: 1) rodinný stav6, nebo 2) 

děti7. Vztah mezi rodinným stavem a mzdou je u mužů a žen odlišný. Výzkum ukázal, 

že existuje bonus v příjmu pro ženaté muže oproti svobodným a malus v příjmu pro 

vdané ženy oproti svobodným. Avšak malus v příjmu matek z důvodu vykonávání 

mateřských povinností se ukazuje jako daleko důležitější nežli rodinný stav (např. 

Gupta a kol., 2008; Pytliková a kol., 2012). V tomto směru je velmi důležitá role 

institucionálních faktorů, jako například délka MD a RD, výše rodičovského 

příspěvku, dostupnost předškolních zařízení péče o malé děti nebo zapojení obou 

rodičů do péče o děti, které právě působí na rozdíly ve mzdách.  

Kromě toho, charakteristiky zaměstnání a zaměstnavatele, jako např. pracovní 

pozice, možnost využívání flexibilních forem zaměstnání, odvětví, region a velikost 

zaměstnavatele také určují mzdy. Předchozí výzkumy ukázaly, že rozdělení mužů a 

žen na různá pracovní místa hraje klíčovou roli při vysvětlování genderových rozdílů 

ve mzdách (Jurajda, 2005; Pytliková a kol., 2012). Ve spojení s rodičovskými 

povinnostmi se ženy-matky mohou přizpůsobovat poptávce po práci při jejich duální 

roli pracovníka a současně pečující osoby omezováním jejich osobního kariérního 

úsilí ve prospěch rodiny a dětí. V důsledku toho mohou ženy pracovat méně hodin, 

přesouvat se do zaměstnání zaručující předvídatelnou pracovní dobu nebo jistotu 

práce, vyhledávat zaměstnavatele nabízející flexibilní pracovní místa. Z čistě 

ekonomického hlediska vyhledávání přijatelnějšího zaměstnání z důvodů péče o děti 

a rodinu pro ženy znamená to, že ženy-matky preferují a substituují nepeněžní 

charakteristiky práce na úkor mzdy. 

Menší mzda v mateřství může také pramenit z celé řady nekonkurenčních 

mechanismů zapříčiněných právě mateřstvím. Za předpokladu odpovědnosti za 

výchovu dětí ženy-matky omezují např. svou geografickou mobilitu, a tím zároveň 

limitují i počet dostupných pracovních příležitostí. Ve výsledku jsou matky více 

náchylné vzdát se určitého růstu mzdy na úkor jistoty zaměstnání v blízkosti bydliště. 

Toto omezení ve vyhledávání práce žen-matek může také vést k nižší vyjednávací 

pozici vůči současnému i budoucímu zaměstnavateli. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Pro podrobnosti více viz Korenman a Neumark (1991), Antonovics a Town (2003), Gupta a kol. 

(2005). 

7 Pro podrobnosti více viz Mincer a Polachek (1974), Becker (1985), Waldfogel (1998), Joshi a Davies 
(2002) nebo Blau a kol. (2009). 
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Mzdové rozdíly z důvodu mateřství mohou být také zapříčiněny statistickou 

diskriminací ze strany zaměstnavatelů, kteří přikládají matkám nižší produktivitou 

práce, a tímto se při náboru zaměstnanců nebo poskytování školení a rozhodování o 

podpoře či odměnách řídí (Phelps, 1972).8 

 

 

3 Rozdíly ve výši výdělků v souvislosti s mateřstvím a dítětem 

v rodině 

V následující části se zaměřujeme na souvislost mezi přítomností dětí v domácnosti 

a rodičovstvím na genderové mzdové rozdíly. Graf 3.1 znázorňuje vývoj genderových 

rozdílů v mediánu mezd zaměstnanců ve věku 20-49 let podle počtu dětí na bázi 

výpočtů z dat SILC 2012. Je patrné, že genderové rozdíly v mediánu mezd měřené jak 

měsíční tak hodinovou mzdou se zvyšují s počtem dětí. Pro bezdětné se rozdíl 

v mediánu měsíční mzdy v roce 2012 pohyboval na úrovni 15 %, přičemž se tento 

rozdíl zvyšuje s každým dalším dítětem. Rozdíl v mediánu měsíční mzdy u rodičů 

s jedním dítětem dosahuje 20 %, se dvěma dětmi 32 % a se třemi a více dětmi 36 %. 

Měsíční střední mzda otců s počtem dětí roste, kdežto u matek klesá. Medián mezd 

žen s dětmi je vždy menší nežli medián mezd žen bez dětí.   

Rozdíly v mediánu hodinové mzdy jsou menší, jelikož jsou očištěny o rozdíly 

v odpracovaných hodinách. Konkrétně genderový rozdíl hodinové mzdy u rodičů se 

dvěma dětmi činil 26 %, přičemž u bezdětných ve věku 20-49 let činil pouze 13 %. 

Graf 3.1 dokládá, že genderové mzdové rozdíly souvisí s přítomností dětí v rodině a 

jejich počtem. Kromě počtu dětí však může hrát roli i věk nejmladšího dítěte. Mladší 

děti, které se v řadě ohledů nedokáží obsloužit samy, totiž vyžadují od rodičů 

mnohem více péče, což omezuje možnosti pracovního uplatnění pečujícího rodiče. 

Graf 3.2 proto zachycuje genderové rozdíly zaměstnanců ve věku 20-49 let ve vztahu 

k věku nejmladšího dítěte. Je zřejmé, že genderové rozdíly v mediánu měsíčních i 

hodinových mezd dosahují maxima u nejmladších dětí. S rostoucím věkem 

nejmladšího dítěte se tento rozdíl snižuje, nicméně ani v případě dospělých dětí 

v domácnosti se mzdový rozdíl neuzavírá ani nedosahuje úrovně rozdílu u 

bezdětných, který činí cca 15 % a 13 %, vyjádřeno mediánem měsíčních 

                                                           
8 Je důležité zmínit, že většina studií dopadů rodičovství a mateřství na rozdíly v odměňování je 
konfrontována s problematikou tzv. výběrové chyby (angl..: selection bias). Ta pramení z toho, že ženy 
různých charakteristik mají rozdílnou pravděpodobnost mít děti. Například, pokud ženy s vyšším 
vzděláním a větším potenciálem vydělávat vyšší mzdy mají větší pravděpodobnost než ostatní ženy být 
bezdětné či mít menší rodinu anebo zůstat v práci déle či vrátit po porodu rychleji do svého původního 
zaměstnání, pak jsou výsledky deskriptivní anebo regresní analýzy částečně ovlivněny právě touto 
výběrovou chybou. Podobně jsou výsledky této studie v následujících částech touto výběrovou chybou 
zatíženy. 
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resp. hodinových mezd. Konkrétně genderový rozdíl v mediánu měsíční mzdy je 

v případě nejmladšího dítěte 3 až 5 let 39 % a u nejmladšího dítěte 6 až 9 je 37 %. U 

nejmladšího dítěte 10-18 let je rozdíl kolem 30 %, kdežto v případě, že nejmladší dítě 

v domácnosti je již dospělé, rozdíl klesá na 24 %.9  

 

Graf 3.1 Rozdíly v mediánu mzdy (měsíční a hodinové) mezi muži a 

ženami ve věku 20-49 let v závislosti na počtu dětí 

 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat SILC.  

 

 

Rozdíly v střední hodinové mzdě, které neovlivňují rozdíly v odpracovaných 

hodinách, jsou menší. Konkrétně u nejmladších dětí 3 až 5 let představují 27 %, pro 

věk 6 až 18 let 25 - 27 %, a pro dospělé nejmladší dítě činí rozdíl 23 %, tedy podobně 

jako v případě mediánu mzdy měsíční. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Tato deskriptivní analýza na průřezových datech pro rok 2012 nezohledňuje odlišné kohorty a 

rozdílné složení zaměstnanců v kohortách. 
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Graf 3.2 Rozdíly v mediánu mzdy (měsíční a hodinové) mezi muži a 

ženami ve věku 20-49 let podle věku nejmladšího dítěte v rodině, rok 

2012. 

 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat SILC.  

 

Výrazné mzdové rozdíly u zaměstnanců s malými dětmi jsou mimo jiných faktorů 

dány rozdíly v odpracovaných hodinách, jak dokumentují rozdíly v měsíční a 

hodinové mzdě, kdy rozdíly jsou v prvním případě vždy vyšší. Pro ilustraci rozdílů 

v odpracované době mezi muži a ženami vzhledem k rodičovství v grafu 3.3 

ukazujeme souvislost mezi obvykle odpracovanou dobou týdně v hodinách pro muže 

a ženy podle věku nejmladšího dítěte. Je evidentní, že muži pracují déle. V případě 

bezdětných zaměstnanců pracují muži déle v průměru o téměř 2 hodiny. S narozením 

dítěte tento rozdíl prudce narůstá. Je to dáno tím, že muži odpracované hodiny 

v průměru zvyšují, zatímco ženy snižují.  
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Graf 3.3 Týdenní odpracovaná doba zaměstnanců ve věku 20-49 let podle 

věku nejmladšího dítěte v rodině, muži a ženy, rok 2012. 

 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat SILC.  

 

V období, kdy jsou děti malé - ve věku 3-5 let, pracují muži v průměru přibližně 44,4 

hodiny týdně, zatímco ženy pouze 38 hodin. Tyto genderové rozdíly se s věkem 

nejmladšího dítěte postupně uzavírají a genderový rozdíl v odpracovaných hodinách 

u zaměstnanců s dospělými dětmi v domácnosti dosahuje rozdílu 2,5 hodin, tedy jen 

o něco málo většího nežli v případě zaměstnanců bezdětných. 

Zde je na místě zdůraznit, že rodičovství a péče o malé děti ovlivňuje podíl žen, které 

nepracují, neparticipují na trhu práce. Jak dokladuje graf 3.4, je participace 

bezdětných žen ve věku 25-49 let na trhu práce velmi vysoká, na úrovni 90 %. 

S narozením dítěte participace žen prudce klesá na úroveň necelých 20 %. Jde o jeden 

z největších poklesů v rámci celé EU. Tento vysoký propad participace během období 

narození dítěte a péče o dítě do dvou let není překvapivý vzhledem k délce a relativní 

štědrosti MD a RD, neexistenci institucionálních zařízení péče o děti do 3 let a 

relativně nízké nabídce flexibilních forem zaměstnání zaměstnavateli v ČR10, která by 

                                                           
10

 Flexibilní formy zaměstnání znamenají možnost uzpůsobit pracovní dobu a případně místo výkonu 
práce osobním možnostem zaměstnance. Firmy mohou čerpat z řady řešení týkajících se flexibility 
jako např. pružná pracovní doba (ang. tzv. flexi-time), práce z domova (ang. tzv. home office), měsíční 
pracovní fond, zhuštěný pracovní týden (např. 4 dny v týdnu), zkrácené úvazky (např. poloviční 
úvazek), individuální časový harmonogram anebo individuální přizpůsobení směn. Flexibilní forma 
práce klade vyšší nároky na manažerské schopnosti nadřízených, nicméně přináší pozitiva ve formě 
spokojených zaměstnanců, kterým tyto flexibilní pracovní podmínky pomáhají při slaďování osobního 
a pracovního života. Kontrola výsledků práce ze strany firem je snazší, je-li zaveden kvalitní systém 
řízení pracovního výkonu dle cílů. 
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matkám umožnovala skloubit péči o dítě a pracovní kariéru. V rozhodování rodičů 

o tom, kdo bude pracovat a kdo pečovat o dítě, jistě hraje roli i skutečnost, že výdělky 

mužů-otců jsou většinou vyšší než potenciální výdělky žen-matek a nastavení 

daňového-dávkového systému v ČR znevýhodňuje po stránce zaměstnanosti členy 

domácnosti s nižším příjmem (Dušek, Kalíšková a Münich, 2005). Význam má i 

přetrvávající společenská norma, která přikládá matkám vyšší důležitost v péči o děti 

a rodinu než mužům. Míra ekonomické aktivity matek s dětmi v předškolním věku 3 

až 5 let již dosahuje necelých 88 %, pro matky se staršími dětmi se pak participace na 

trhu práce blíží participaci mužů, viz graf 3.4. 

 

Graf 3.4 Míra ekonomické aktivity mužů a žen ve věku 25-49 let podle 

věku nejmladšího dítěte v rodině, rok 2012. 

 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat SILC. Míra ekonomické aktivity je počítána jako součet zaměstnanců, 

samostatně výdělečně činných a nezaměstnaných ve věkové skupině 25-49 let na ostatních v této 

věkové skupině.  

 

 

4 Výsledky regresní analýzy mezd 

Ze srovnání grafů 3.2 a 3.3 je patrné, že část rozdílu mediánu měsíční mzdy může být 

vysvětlena vývojem v odpracovaných hodinách. Avšak i po zohlednění odpracované 

doby jsou genderové rozdíly ve mzdách žen-matek a mužů značné. Jak je zmíněno 

výše, mohou být tyto přetrvávající mzdové rozdíly zapříčiněny kromě jiného také nižší 

akumulací lidského kapitálu, jako např. nižší pracovní praxí a zkušenostmi a 

znehodnocením lidského kapitálu souvisejícím s přerušením práce z důvodu 
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mateřství a péče o dítě. Právě na tento kanál májí z velké míry vliv institucionální 

faktory, jako například délka MD a RD, dostupnost předškolních zařízení péče o malé 

děti nebo zapojení obou rodičů do péče o děti, které právě působí na rozdíly ve 

mzdách. Jak ukazuje příloha 1, která je věnována popisu a hodnocení 

institucionálních faktorů ovlivňujících péči o děti v ČR, patří současná legislativní 

úprava MD a RD k těm nejdelším a nejštědřejším ve světě. Zároveň spolu s 

nedostatečně dostupnou institucionální péčí o malé děti motivuje ženy, aby spíše 

zůstaly doma s dětmi co nejdéle, než aby jim byla nápomocna sladit práci s péčí o děti 

a rodinu. Pozorované genderové rozdíly ve mzdách mohou také pramenit ze 

segregace žen do méně placených zaměstnání, která však umožňují ženám matkám 

kombinovat práci s péč o děti, jako například ta nabízející využití flexibilních forem 

zaměstnání. Rozdíly ve mzdách mohou být také důsledkem statistické diskriminace 

zaměstnavateli.  

V následující části se pokusíme pomocí regresních analýz s využitím individuálních 

dat z výběrového šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC) pro rok 

2012 kvantifikovat vliv různých mechanismů, přes které mateřství a rodičovství 

působí na mzdy. Prvním krokem empirické strategie je využití Mincerovy mzdové 

rovnice: 

 

𝑙𝑛 𝑤𝑖 = 𝜆 Ž𝑒𝑛𝑎𝑖 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜀𝑖                                         (1) 

 

 kde: 𝑙𝑛𝑤𝑖 je logaritmus měsíční mzdy, Ž𝑒𝑛𝑎𝑖  je binární proměnná rovna 1 pro ženu, a 

0 pro muže. Vektor X obsahuje řadu kontrolních proměnných, které jsou tradičně 

pojímány jako důležité determinanty mezd (jako vzdělání, zkušenosti aproximované 

věkem) a dále proměnné, které jsou důležité z pohledu hodnocení vlivu rodičovství na 

mzdy (jako celková délka MD a RD11, věk nejmladšího dítěte v rodině), počet 

odpracovaných hodin a druh zaměstnání (ISCO), který umožnuje vyhodnotit možné 

účinky segregace žen do zaměstnání, které umožňují ženám matkám kombinovat 

práci s péči o děti. Nejprve je provedena analýza (1) pouze s proměnnou Ž𝑒𝑛𝑎𝑖  a 

konstantou, aby bylo možné ukázat základní rozdíl ve mzdách, přičemž následně jsou 

postupně přidávány všechny další kontrolní proměnné, abychom zhodnotili jak 

dopady faktorů jako (2) pracovní praxe, zkušenosti a vzdělání, (3) péče o děti 

v různých věkových kategoriích, (4) doby přerušení práce z důvodu mateřství a péče o 

dítě, (5) pracovního úsilí měřeného počtem odpracovaných hodin, a (6) možnou 

segregaci žen-matek do méně placených zaměstnaní, která nabízí možné sladění 

práce a rodinných povinností.  

                                                           
11

 Využíváme aproximované délky přerušení pracovní aktivity vypočítanou jako MDRD=(věk- počet let 
vzdělání– 6-odpracovaná doba v letech). 
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Následující graf 4.1 znázorňuje procentní rozdíl v měsíční mzdě mezi ženami a muži 

odhadnutý pomocí regresní analýzy na datech SILC pro rok 2012 (reprezentovaný 

koeficientem 𝜆 v našem modelu (1)) a změny ve mzdovém rozdílu mění při 

zohlednění různých faktorů, tak jak jsou popsány výše. Detailní výsledky regresních 

analýz jsou uvedeny v příloze II, tabulce A1.  

První model (1) odhadnutý metodou nejmenších čtverců (OLS) ukazuje 38,4 % rozdíl 

v průměrných mzdách mezi muži a ženami ve věku 20-49, viz graf 4.1. Pokud 

přidáme další vysvětlující proměnné jako je vzdělání a odhadnuté pracovní 

zkušenosti (model (2)), tento rozdíl se dokonce zvýší na 40,5 % a na 40,9 % při 

zohlednění věku nejmladšího dítěte v rodině (model (3)). Přidáním proměnné, která 

zachycuje celkově dobu ovlivněnou odchodem na MD a RD  (model (4)), se genderový 

rozdíl ve mzdách sníží o necelých 10 %  na hodnotu o 37 procent nižší než mzdy 

mužů. To znamená, že délka přerušení pracovní aktivity má významný vliv na 

vysvětlení mzdových rozdílů mezi muži a ženami. V modelu (5) přidáváme počet 

obvykle odpracované týdenní doby v hodinách, které snižují genderový mzdový 

diferenciál o necelých 16 % na 31 procent. Náš konečný model (6) obsahuje také 

kontrolní proměnné druhu zaměstnání či pracovní pozice reprezentované zařazením 

dané pracovní pozice jednotlivce do druhu zaměstnání podle dvouciferného kódu 

ISCO. Tyto proměnné nám zohledňují možnou segregaci zaměstnanců. Jak lze vidět 

z grafu 4.1 a tabulky A1 v příloze, v tomto modelu (6) klesl mzdový rozdíl o dalších 13 

% na 27 procent Pomocí všech těchto proměnných se nám podařilo vysvětlit přibližně 

jednu třetinu existujícího mzdového rozdílu mezi muži a ženami, avšak dvě třetiny 

zůstávají nevysvětlené. 

 

Graf 4.1 Rozdíl v měsíční mzdě mezi muži a ženami ve věku 20-49 let, rok 

2012. 

 

Zdroj: Vlastní výpočty na datech z dat SILC pro rok 2012. 
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Pokud bychom se podívali na vliv jednotlivých proměnných na mzdy, viz tabulku A1 

v příloze, můžeme vypozorovat, že z tradičních proměnných, které mohou být 

ovlivněny mateřskými povinnostmi, se ukazuje proměnná věk (kterou aproximujeme 

mj. pracovní zkušenosti) jako statisticky významná. Na základě našeho nejúplnějšího 

modelu (6) lze z tabulky A1 vypozorovat, že jeden rok delší pracovní praxe je spojen 

s 6 % zvýšením měsíční mzdy za jinak neměnných okolností. V souladu s očekáváním 

nám výsledky v tabulce A1 naznačují, že délka MD a RD má statisticky významný (na 

1% hladině významnosti) negativní vliv na mzdy. Efekt délky MD a RD z důvodu péče 

o dítě na mzdy se zdá být nezanedbatelný. Konkrétně, výsledky ukazují, že zvýšení 

délky přerušení pracovní aktivity o rok je spojeno se snížením měsíční mzdy o 1,1 % 

za jinak neměnných podmínek. To v případě průměrné mzdy cca 24 tis Kč napříč 

zaměstnanci ve věku 20-49 let v datech SILC, viz tabulku A2 v příloze, činí přibližně o 

270 Kč měsíčně (tj. 3250 Kč ročně) méně z důvodu ročního přerušení pracovní 

aktivity. Tento negativní efekt přerušení pracovní dráhy zůstává statisticky významný 

také, pokud omezíme naše data pouze na ženy12, viz model (7) v tabulce A1 v příloze.  

  

                                                           
12

 Efekt je však nepatrně nižší. Konkrétně roční výpadek z pracovní aktivity je spojen s 0,9 % snížením 
měsíční mzdy ženy. 



20 
 

5 Závěr 

České ženy ve srovnání s muži vykazují na trhu práce značné rozdíly. Rozdíly se 

projevují zejména v souvislosti s mateřstvím a rodičovstvím. Jak dokumentuje tato 

studie, ženy-matky vydělávají daleko méně než muži-otcové a méně jsou zapojeny na 

trhu práce. Tyto rozdíly jsou největší v době, kdy jsou děti malé. Specificky genderové 

rozdíly v mediánu měsíční mzdy představují u rodičů nejmladších dětí ve věku 3-5 let 

39 %, s nejmladším dítětem ve věku 6-9 let 37 % a s nejmladším dítětem ve věku 10-

18 let rozdíl 30 %.  Pro rodiče s dospělými dětmi v domácnosti je již rozdíl menší, 

kolem 24 %, avšak stále výrazně převyšuje rozdíl mezi bezdětnými, který činí pouze 15 

%. Ukazujeme, že ženy-matky s malými dětmi pracují méně, a to jak v podobě snížené 

míry participace na trhu práce, tak i nižším počtem odpracovaných hodin ve srovnání 

s muži-otci malých dětí. Přitom řada sociologických studií dokladuje, že většina 

českých žen má zájem na trhu práce participovat. Dokládají to i údaje o pracovní 

participaci žen bez dětí a žen s dospělými dětmi, která se blíží participaci mužů. 

Uvedené rozdíly souvisí s dlouhou MD a RD, která se řadí k nejdelším a nejštědřejším 

na světě, s nedostatkem zařízení péče o malé děti, s nastavením daňově-dávkového 

systému a s přetrvávajícími společenskými normami. V souvislosti s dlouhou absencí 

na trhu práce související s výchovou dětí dochází k zastarávání lidského kapitálu, 

snížení investic do lidského kapitálu a také ke ztrátě osobních kontaktů. Naše 

kvantitativní analýza dat SILC odhaluje statisticky významný negativní vztah mezi 

dobou strávenou na MD a RD a výší mzdy: prodloužení délky celkové MD a RD o 

jeden rok je spojeno s dlouhodobým snížením měsíční mzdy o 1,1 % za jinak 

neměnných okolností.   

V souvislosti s výše uvedeným hraje roli i to, že po roce 1989 v Česku de facto zanikla 

rozvinutá síť jeslí, které představovaly finančně přijatelnou formu institucionální péče 

o nejmladší děti. Nedostatečná nabídka míst v kvalitních zařízeních péče o malé děti 

v kombinaci s nízkou nabídkou flexibilních forem zaměstnání ze strany 

zaměstnavatelů, dlouhou MD a RD a nastavením daňově-dávkového systému ženám 

příliš komplikuje skloubení rodinného života a péče o děti s účastí na trhu práce a 

pracovní kariérou. To pak ovlivňuje nejen pracovní úsilí a odpracovanou dobu, ale 

také zvyšuje koncentraci žen v méně placených zaměstnáních.  

Ženy-matky představují významný potenciální zdroj kvalifikované pracovní síly, viz 

příloha III. Nízká pracovní participace matek na trhu práce představuje nejen ušlé 

příjmy veřejných rozpočtů ve formě daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

Dlouhá doba strávená mimo trh práce v souvislosti s narozením dítěte a povinnosti 

spojené s péčí snižuje i jejich uspokojení ze života a snižuje životní úroveň rodin. 

Současný systém pravděpodobně i negativně působí na samotnou ochotu žen děti mít 

(Adsera, 2005; Kalwij, 2010), což možná přispívá k velmi nízké fertilitě v ČR.13  

  

                                                           
13

 Daným tématem se v ČR dosud věrohodnější empirický výzkum nezabýval. 
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Příloha I: Institucionální faktory ovlivňující péči o děti v ČR 

 Mateřská a rodičovská dovolená 

v ČR  

V ČR existuje dlouhá tradice mateřské 

a rodičovské dovolené (dále jen MD a RD), tak 

jak dokumentuje text v Boxech 1 a 2, které 

dávají přehled historického vývoje MD a RD 

v Česku.  

Současná úprava MD umožnuje ženám čerpat 

28 týdnů mateřské (u dvojčat a vícerčat 37 

týdnů), z toho 6 týdnů před porodem a během 

této doby dostávat jako náhradu mzdy 

peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM), a 

to za podmínky účasti na nemocenském 

pojištění po dobu alespoň 270 dní během 

posledních 2 let. Pro matky zaměstnankyně 

navíc platí podmínka, aby byly na 

nemocenském pojištění účastny v den nástupu 

na MD. Pokud žena nárok na PPM nemá, 

začíná pobírat rodičovský příspěvek hned po 

narození dítěte. Na MD má nárok i otec dítěte 

nebo manžel ženy, která dítě porodila, ne však 

dříve nežli v sedmém týdnu po narození dítěte 

(během šestinedělí je MD vyhrazena pouze pro 

matky), tudíž PPM se otcům vyplácí 22 týdnů 

(u dvojčat a vícerčat 31 týdnů). Výše PPM se 

odvozuje jako 70 % průměrného hrubého 

měsíčního příjmu za poslední rok.  

Na MD pak navazuje RD. Rodiče si mohou 

zvolit délku a výši pobírání rodičovského 

příspěvku do celkové částky 220 000 Kč na 

dítě. Měsíční výše je omezená podobně jako u 

PPM 70 % platu a nejvyšší hodnota příspěvku 

může činit 11 500 Kč. Stejný vyměřovací základ 

jako pro PPM je rozhodující i pro vznik nároku 

a určení výše rodičovského příspěvku. Když 

alespoň jednomu z rodičů vzniká nárok na 

PPM, může si volit délku trvání placené RD v 

délce do 2, 3 nebo 4 let věku dítěte a výši 

čerpání rodičovského příspěvku, do celkové 

částky 220 000 Kč na dítě. Když žádný z rodičů podmínky pro vznik nároku na PPM 

nesplňuje, spadají rodiče automaticky do nejpomalejší čtyřleté varianty čerpání rodičovského 

příspěvku.  

BOX A1: Úprava mateřské 
dovolené v ČR 

První formy MD byly uzákoněny již za dob 
Rakouska-Uherska koncem 19. století v rámci 
zákona o nemocenském pojištění. Pojištěné 
ženy tehdy měly nárok na peněžitou pomoc 
v mateřství (dále jen PPM) ve výši 
nemocenského po dobu 4 týdnů ode dne 
porodu (Paloncyová et al, 2013). Mateřská 
dovolená se pak postupně prodlužovala a PPM 
se různě upravovala; podmínka účasti 
pojištěnce na nemocenském pojištění se již 
však zachovala až do dnešního dne.  

Od roku 1964 (zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení 
péče o těhotné ženy a matky) byla MD 
prodloužena na dobu 22 týdnů a bylo také 
zaručeno právo na tzv. „další mateřskou 
dovolenou“ (dřívější termín pro rodičovskou 
dovolenou) až do doby, kdy dítě dosáhne věku 
1 roku, tímto vlastně vznikla první úprava 
rodičovské dovolené ((dále jen RD), viz Text 
Box 2 níže. Po skončení MD a RD měl 
zaměstnavatel povinnost zařadit ženu na její 
původní práci a pracoviště. Nebylo-li to možné 
proto, že tato práce odpadla nebo pracoviště 
bylo zrušeno, musela organizace zařadit tuto 
pracovnici na jinou práci odpovídající 
pracovní smlouvě.  

Od 1.1.1966 (zákon č. 67/1965 Sb., o některých 
změnách v nemocenském pojištění) byly sazby 
nemocenského a PPM určovány ne již podle 
doby nepřerušeného zaměstnání u téhož 
zaměstnavatele, ale podle celkové doby 
zaměstnání. Doba výplaty PPM byla 
prodloužena na 26 týdnů.   

Od 1. 7.1987 (zákon č. 50/1987 Sb., o změnách 
v nemocenském zabezpečení) byla placená 
MD prodloužena na dnešních 28 týdnů 
(37týdnu v případě dvojčat či vícerčat), z toho 
6 týdnů před porodem. Nově byla přiznána 
tato dávka i muži pokud pečoval o dítě na 
základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo 
matka zemřela. MD také nemůže být nikdy 
kratší než 14 týdnů a nemůže končit ani být 
přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne 
porodu.  Od této úpravy do dnešní doby se již 
délka MD neměnila. 

Od 1. 1. 2009 má nárok na PPM i otec dítěte 
nebo manžel ženy, která dítě porodila, pokud s 
ní uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě 
pečovat nejméně po dobu 7 dnů po sobě 
jdoucích. Otec může čerpat  PPM nejdříve od 
počátku 7. týdne po porodu. Matka a otec se 
tak mohou střídat v pobírání dávky, přičemž 
četnost střídání není omezena. 

Zdroj: zpracováno na základě Paloncyová et 

al, 2013 a www.mpsv.cz 

http://www.mpsv.cz/
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BOX A2: Úprava rodičovské dovolené v ČR 

První forma RD byla zavedena v roce 1964 původně pouze pro matky (zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení 
péče o těhotné ženy a matky), a to na dobu 1 roku na jedno dítě a až na 2 roky na dvě a více dětí. Od 1. 1. 
1970 (zákon č. 153/1969 Sb.) mohla žena žádat RD až do 2 let věku dítěte. S účinností od 20.10.1971 
(zákon č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku) byl příspěvek vyplácen i ekonomicky neaktivním ženám 
do 2 let věku nejmladšího dítěte. S účinností od 1. ledna 1989 pak byla délka rodičovské dovolené 
prodloužena až do 3 let věku dítěte (Zákon č. 188/1988 Sb.). Od 1990 (Zákon č. 382/1990 Sb., 
o rodičovském příspěvku) měl na příspěvek nárok i otec, tudíž tento zrovnoprávnil v nároku  na tuto 
dávku oba rodiče. Nárok na něj měl rodič, který zůstal v domácnosti, aby mohl pečovat o dítě mladší 3 let 
(nebo 7 let, pokud šlo o dítě dlouhodobě nemocné). Otcové měli sice tímto od roku 1990 nárok na 
pobírání rodičovského příspěvku, ale na rozdíl od matek je zaměstnavatel nebyl povinen uvolnit ze 
zaměstnání. Institut rodičovské dovolené byl zaveden v r. 2001 novelou zákoníku práce (zákon č. 
155/2000 Sb.), čímž byli muži zrovnoprávněni se ženami v nároku na čerpání neplaceného volna v 
souvislosti s péčí o děti. Mužům tak je v případě čerpání RD stejně jako ženám garantována stejná 
ochrana ve sféře práce a zaměstnavatel jej musí uvolnit, pokud se muž rozhodne pečovat. Nárok na RD 
má matka po skončení MD, otec po narození dítěte. Na RD mohou nastoupit oba rodiče zároveň, 
rodičovský příspěvek je pak vyplácen pouze jednomu z nich. 

V roce 1995 byl zákon o rodičovském příspěvku zrušen a přesunut do zákona o státní sociální podpoře 
(zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), a doba jeho pobírání byla prodloužena na 4 roky (208 
týdnů), současně byla jeho výše vztažena k životnímu minimu na 1,1násobek životního minima na osobní 
potřeby pečujícího rodiče. Od roku 1998 mohl rodič pobírat rodičovský příspěvek i za podmínky, kdy dítě 
navštěvovalo jesle či školku na tři dny v měsíci; od října roku 2001 to již bylo pět dní, a zároveň od 2001 
byla částka zvýšena na 1,5násobek životního minima (zákon č. 271/2001 Sb.). Od roku 2007 byla výše 
příspěvku stanovena jako částka odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře 
dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za kalendářní rok, který o dva roky 
předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. 

V roce 2008 zavedla vláda možnost volby trvání placené RD v délce do 2, 3 nebo 4 let věku dítěte. Volbou 
doby čerpání si k ní rodič zároveň volil i příslušnou výši příspěvku, konkrétně:  

- dvouletá varianta čerpání rodičovského příspěvku - po PPM ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do dvou let 
věku dítěte; o tuto formu čerpání však mohl požádat pouze rodič, který měl nárok na PPM ve výši 
minimálně 11 400 Kč měsíčně;  

-tříletá varianta - po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do tří let věku dítěte; o tuto formu čerpání mohl 
požádat pouze rodič, který měl nárok na PPM;  

-čtyřletá varianta - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 
Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do čtyř let věku dítěte.  

O dvouletou variantu čerpání musel rodič požádat nejpozději ve druhém kalendářním měsíci následujícím 
po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhlo 22 týdnů života. O klasické tříleté čerpání musel rodič 
požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhlo 21. měsíce věku. Pokud  rodič 
nepožádal o dvouleté či tříleté čerpání rodičovského příspěvku, byl mu po 21. měsíci věku dítěte vyplácen 
rodičovský příspěvek v režimu čtyřleté varianty. Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku bylo možné 
zvolit pouze v rozhodných obdobích. Po učiněném rozhodnutí byla vybraná možnost čerpání již 
nezměnitelná a nebylo možné ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského 
příspěvku. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek byla docházka dítěte mladšího 3 let do jeslí nebo 
jiného zařízení pro děti předškolního věku méně než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Dítě, které 
dovršilo 3 roky věku, mohlo pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v 
rozsahu  nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Příjmy 
rodiče nebyly sledovány. Rodič mohl při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální 
situaci rodiny výdělečnou činností, ale musel v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. 

Současná úprava čerpání rodičovského příspěvku platná od 1. 1. 2012 mění limity pro návštěvu zařízení 
péče o děti, jako jsou mateřská škola nebo jesle, při současném pobírání rodičovského příspěvku. Pro děti 
do dvou let je stanoven limit 46 hodin měsíčné, ale pro děti nad dva roky již limit stanoven není. Navíc 
tato úprava přináší flexibilitu ve výběru délky trvání RD a výše rodičovského příspěvku s možností měnit 
podmínky jednou za čtvrt roku a stanovením stropu na vyplácení rodičovského příspěvku ve výši 220 000 
Kč. Nově lze výši a délku rodičovského příspěvku odvozovat z platu obou rodičů. Konkrétně v případě, že 
vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.  

Zdroj: zpracováno na základě Paloncyová et al, 2013 a www.mpsv.cz 

http://www.mpsv.cz/
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V mezinárodním srovnání je celková délka vyplácené MD a RD v ČR jednou z nejdelších mezi 

rozvinutými zeměmi OECD, viz graf A1. Konkrétně, ČR má v součtu 112 placených týdnů MD 

a RD (v případě nejkratší možné varianty), čímž se řadí na třetí místo za Slovensko a Polsko. 

Pokud bychom zohlednili nejčastěji pobíranou tříletou variantu, vyhoupla by se ČR se 164,5 

týdny placené MD a RD na pomyslnou první příčku v délce placené MD a RD na světě.  

Systém MD a RD v ČR je ve srovnání s ostatními rozvinutými zeměmi OECD také velmi 

štědrý, viz graf 3.1. Konkrétně dávky poskytované v souvislosti s MD a RD jsou v ČR v pořadí 

šesté nejvyšší mezi rozvinutými zeměmi OECD, po Lucembursku a severských zemích, které 

jsou tradičně považovány v této oblasti za nejštědřejší. 

 

 

Graf A1 Počet týdnů placené mateřské a rodičovské dovolené celkem v 

roce 2012 a výdaje na dítě související s MD a RD a porodným v roce 2011, 

celkem na jedno dítě, v USD PPP 

 

Zdroj: OECD 
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Zapojení obou rodičů do péče o dítě 

Ačkoli je MD a RD současnou úpravou zákona poskytována stejně oběma rodičům, ve 

většině případů odchází na RD pouze matka dítěte. Následující graf A2 ukazuje počty 

příjemců rodičovského příspěvku v ČR podle pohlaví v letech 2001 až 2014. Ačkoli 

pozorujeme nepatrně se zvyšující trend v počtu mužů, kteří na RD participují, je péče 

o malé děti do 3 let pořád doménou žen. 

 

Graf A2 Počet příjemců rodičovského příspěvku v ČR podle pohlaví 
v letech 2001-2014 (v tis.)  

 

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/10543 

 

Péče o děti v ČR 

V průběhu komunistické éry byla silně prosazována úplná integrace žen do 

ekonomické sféry, stejně jako zajištění všeobecně dostupných veřejných mateřských 

škol a jeslí. Spolu s reformami vedoucími k prodloužení RD z 2 až do 3 let věku dítěte 

(Zákon č. 188/1988 Sb.) snížila vláda po roce 1989 prudce podporu pro jesle a 

mateřské školy, čímž byl víceméně fungující systém péče o děti do 3 let zlikvidován. 

V roce 2013 existovalo v ČR pouhých 44 veřejně dotovaných jeslí s kapacitou 1397 

(Pertold-Gebická a Hušek, 2015). Šance na získání místa v jeslích u dětí do 3 let věku 

je tak v ČR minimální. To dokládají čísla ve studií Pertold-Gebická a Hušek (2015), 

která ukazují, že počet dětí mladších tří let nenavštěvujících zařízení institucionální 

péče o děti, je nejvyšší v EU. Empirická zkušenost ukazuje, že tato situace nemá čistě 

tržní řešení.  
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Pro rodiče s malými dětmi pak přichází pouze do úvahy hlídání prostřednictvím 

prarodičů, pokud bydlí v dosahu, nebo nákladné soukromé hlídání, které si může 

dovolit jen malá skupina rodin (Bosnicová a Kolařová, 2012). Ze strany společnosti se 

na požadavky EU na zlepšení dostupnosti péče o dítě pohlíží spíše jako na obnovení 

nuceného vzoru sledování zaměstnanosti žen s péčí o děti mimo rodinu. Stát pak 

místo nákladnější podpory veřejných jeslí a podpory navyšování kapacit v mateřských 

školách raději přesouval odpovědnost především na rodiny, na komerční sféru a 

podporu firemních mateřských škol a komerčně hrazené jesle. To pak staví hlavně 

ženy-matky do problematické situace – bez školky nemají šanci pracovat, bez práce 

zase získají jen obtížně volné místo ve školce či jeslích pro své děti (Bosnicová a 

Kolařová, 2012). Také ve veřejně financovaných mateřských školách jsou většinou 

preferovány (z kapacitních důvodů) děti pracujících rodičů, což pak vytváří 

začarovaný kruh. Přitom uvedené studie dokazují, že kvalitní předškolní péče přináší 

řadu výhod jak pro děti a jejich vývoj (Gupta a Simonsen, 2010 a 2015), tak i pro 

rodiče a společnost jako celek. Absence dobře fungující péče o malé děti přináší 

pracujícím rodičům zcela jistě problémy se slaďováním kariéry a rodiny a podporuje 

neochotu firem zaměstnávat ženy.  

  



28 
 

Příloha II: Genderové rozdíly v měsíční mzdě, výsledky 

regresní analýzy, data SILC, rok 2012 

Tabulka A1 Genderové rozdíly v měsíční mzdě, věk 20-49 let, rok 2012, 

výsledky regresí na bázi modelu (1) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Závislá proměnná: ln (měsíční hrubá mzda) 

Žena (0/1) -0.384*** -0.405*** -0.409*** -0.370*** -0.312*** -0.271*** Jen ženy 

 (0.014) (0.012) (0.013) (0.014) (0.013) (0.015)  

Nejmladší dítě ve věku:        

3 až 5   -0.056*** -0.044** -0.014 -0.008 -0.069** 

   (0.021) (0.021) (0.019) (0.018) (0.028) 

6 až 15   0.006 0.014 0.009 0.014 0.001 

   (0.018) (0.018) (0.017) (0.016) (0.024) 

16 až 18   -0.029 -0.023 -0.031 -0.016 -0.035 

   (0.025) (0.026) (0.024) (0.022) (0.028) 

18-25   0.066*** 0.064*** 0.046** 0.044** 0.035 

   (0.023) (0.023) (0.022) (0.020) (0.026) 

Vzdělání a věk  ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Délka MD a RD (roky)    -0.019*** -0.013*** -0.011*** -0.009*** 

    (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) 

ln (odpracované hodiny)     ANO ANO ANO 

Oborových fixní efekty      ANO ANO 

        

Konstanta 10.177*** 8.815*** 8.674*** 8.651*** 5.656*** 6.486*** 7.099*** 

 (0.010) (0.153) (0.169) (0.167) (0.236) (0.241) (0.336) 

Počet pozorování 3,954 3,954 3,954 3,954 3,790 3,790 1,895 

Adj R2 0.154 0.378 0.381 0.392 0.449 0.521 0.493 

 
Poznámky: Závislá proměnná: ln (měsíční hrubá mzda). V závorkách jsou uvedeny robustní 
směrodatné chyby. Všechny modely kromě (1) obsahují kontrolní proměnné: nejvyššímu ukončené 
vzdělání, věk v letech a věk na druhou. Oborových fixní efekty zahrnují zohlednění binárních 
proměnných pro každý z 2 místních kódů ISCO. Poslední sloupec (7) ukazuje výsledky jen pro ženy. 
Statistická významnost je označena jako: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
Zdroj: Vlastní výpočty na datech z dat SILC pro rok 2012. 
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Tabulka A2 Souhrnné statistiky proměnných, data SILC, rok 2012 

Proměnná 
Počet 

pozorování 
Průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Min Max 

Měsíční mzda 3954 24633.85 15934.63 2115.75 275000 

Hodinová mzda 3789 138.867 80.22264 32.92403 1682.987 

Ln Měsíční mzdy 3954 9.981843 .4886494 7.657165 12.52453 

Nejmladší dítě ve věku: 

     3 až 5 5274 .1452408 .3523769 0 1 

6 až 15 5274 .2732272 .4456588 0 1 

16 až 18 5274 .0587789 .2352327 0 1 

18 až 25 5274 .1094046 .3121758 0 1 

Počet Dětí 5274 1.233978 1.021416 0 8 

Délka MD a RD (roky) 5274 2.764505 3.871478 0 36 

Ln (odpracované hodiny) 4433 3.722297 .1761002 2.302585 4.248495 

Věk (roky) 5274 37.94539 6.950999 20 18.II 

Věk na druhou (roky) 5274 14.8816 5.167753 4 24.I 

Vzdělání: 

     Nižší odborné 5274 .3526735 .4778475 0 1 

Střední 5274 .4059537 .4911222 0 1 

Vyšší odborné 5274 .0182025 .1336958 0 1 

Bakalář 5274 .036405 .1873135 0 1 

Magisterské a PhD 5274 .1450512 .3521858 0 1 
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Příloha III: Ženy na českém trhu práce a jejich přínos  

Většina rozvinutých zemí (a nejen ony) čelí problémům stárnutí populace14 - podobně 

je tomu i v ČR. Jedním z možných řešení jak rozšířit základnu daňových poplatníků a 

přispívatelů do systémů sociálního zabezpečení, které jsou pod rostoucím tlakem z 

důvodu stárnutí populace, je kromě přilákání kvalifikovaných imigrantů a Čechů ze 

zahraničí, či přesvědčování lidí, aby pracovali déle, také větší zapojení mladých žen do 

pracovního procesu. Z nedávných statistik vyplývá, že mladší generace českých žen co 

do vzdělanostní úrovně dosahují již vyšší úrovně vzdělání nežli muži, a tak 

představují významný zdroj kvalifikované pracovní síly. Více než polovinu absolventů 

terciárního vzdělávání v ČR tvoří ženy, které ovšem díky dlouhé rodičovské dovolené 

a za absence finančně přijatelných forem hlídání malých dětí zůstávají po dlouhou 

dobu mimo trh práce, což je pak z velké míry příčinou odlišných životních a 

pracovních drah žen a mužů a genderových rozdílů na trhu práce.  

Okruh potenciálních uchazečů  

Období po pádu komunismu bylo charakterizováno zvýšením úrovně vzdělanosti 

české pracovní síly a rostoucí nabídkou absolventů s vysokoškolským vzděláním na 

českém trhu práce. Rozmach úrovně vzdělání posledních generací se týkal zejména 

žen. Jak ukazuje graf A3, vzrostl podíl vysokoškolsky vzdělaných žen od roku 1993 o 

cca 11 procentních bodů oproti nárůstu o 7 procentních bodů u mužů. 

 

Graf A3 Populace podle vzdělání v roce 1993 a 2013 

 
 

Zdroj:CZSO 

                                                           
14 Demografické projekce vytvořené Organizací spojených národů naznačují, že v průběhu 
následujících tří desetiletí může velikost populace v Evropě za jinak nezměněných podmínek 
poklesnout o 12 % (Raftery a kol., 2012). Klíčovým faktorem odpovědným za stárnutí populace je velký 
pokles celkové míry plodnosti za posledního půl století.  
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Tomuto vývoji odpovídá zvýšený nárůst počtu žen na vysokých školách, viz graf A4, 
který ukazuje, jak podíl žen mezi VŠ studenty významně v posledních patnácti letech 
vzrostl.  

Graf A4 Počty studentů vysokých škol ve sledovaných letech podle 
pohlaví, léta 2001-2015 

 

Zdroj: MŠMT, 2015. 

 

I když celkově v populaci ČR vysokoškoláci nad vysokoškolačkami stále mírně 

převládají (viz graf A3), mladší generace žen rozdíl vyrovnaly, a ty nejmladší dokonce 

muže předstihly (viz graf A4). Podle grafu A5 byl u žen ve věku do 34 let zaznamenán 

vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob než u mužů, a jak dokládají počty studentů 

z grafu A4, v budoucnu je možno očekávat čím dál silnější zastoupení žen v populaci 

s nejvyšším vzděláním.  

 

9
8

3
5

5
 

1
0

8
0

4
8

 

1
2

0
7

0
2

 

1
3

4
7

1
5

 

1
5

0
6

7
7

 

1
6

7
8

4
9

 

1
8

5
8

5
7

 

2
0

2
5

9
4

 

2
1

6
3

8
1

 

2
2

1
5

3
0

 

2
1

9
6

4
6

 

2
1

4
2

6
2

 

2
0

6
6

0
8

 

1
9

4
9

0
5

 

1
0

5
0

9
7

 

1
1

2
1

3
0

 

1
2

3
0

1
7

 

1
3

0
0

7
0

 

1
3

8
7

9
5

 

1
4

8
3

2
7

 

1
5

8
0

8
1

 

1
6

5
4

5
8

 

1
7

2
6

2
5

 

1
7

4
4

6
2

 

1
7

2
4

5
3

 

1
6

6
7

8
5

 

1
6

1
2

9
8

 

1
5

2
4

3
4

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2
0

0
1

/0
2

2
0

0
2

/0
3

2
0

0
3

/0
4

2
0

0
4

/0
5

2
0

0
5

/0
6

2
0

0
6

/0
7

2
0

0
7

/0
8

2
0

0
8

/0
9

2
0

0
9

/1
0

2
0

1
0

/1
1

2
0

1
1

/1
2

2
0

1
2

/1
3

2
0

1
3

/1
4

2
0

1
4

/1
5

P
o

čt
y 

o
so

b
 (

v 
ti

s.
) 

Školní rok 

Počty studentů vysokých škol ve sledovaných letech podle pohlaví 

Ženy Muži



32 
 

Graf A5 Populace podle věku a vzdělání v roce 2012 

 
 
Zdroj: MŠMT, 2013 
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