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Shrnutí 

 Průměrné počáteční měsíční důchody žen jsou téměř o pětinu nižší než mužů. Tento 

rozdíl je předurčen jak odlišnými rozdíly v životních kariérách, tak způsobem výpočtu 

důchodů. K odlišné výši důchodů přispívají rozdíly ve vzdělání, volbách profesí a odvětví, 

rodičovství a výchově dětí a odlišné nastavení důchodového věku mužů a žen. Rozdíly 

v důchodech jsou naopak snižovány prvky sociálního zabezpečení ve výpočtu důchodů.  

 Naše analýza vyčísluje negativní dopady mateřství a rodičovství na výši starobních 

důchodů žen skrze jeho dopady na mzdy a zaměstnanost matek. Vyčíslujeme, že 

průměrné dopady mateřství a rodičovství na důchody žen se pohybují v řádu stovek 

korun důchodu měsíčně. To je způsobeno jak nižší zaměstnaností, tak nižšími výdělky žen 

v důsledku rodičovství. Průměrný pokles důchodů žen v důsledku rodičovství  nepřesáhne   

8 % i v případě, že dopady rodičovství na kariéru žen budou dvojnásobné oproti těm, jaké 

vidíme v datech..  

 Negativní dopad na průměrnou výši počátečních důchodu matek má i snížený důchodový 

věkžen dle počtu vychovaných dětí. Snížení důchodového věku matek jednoho resp. dvou 

dětí o jeden respektive dva roky tak způsobuje průměrný pokles počátečních důchodů v 

průměru o stovky korun měsíčně. Tento negativní dopad postupně zmizí s tím, jak se 

sbližuje důchodový věk mužů a žen bez ohledu na počet vychovaných dětí. 

 Rozdíly v důchodech způsobené rodičovstvím významně snižují ustanovení zákona 

o důchodovém pojištění. Konkrétně, zásadní roli hraje zahrnutí období rodičovské 

dovolené mezi plně započítávané doby pojištění a tzv. vyloučené doby. Bez těchto zápočtů 

by nástupní důchod průměrné matky poklesl o 971 až 2 065 Kč (tj. o 10 až 20 % 

průměrného důchodu).  
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Summary 

 The average initial monthly retirement benefits paid to women are nearly one-fifth lower 

than those paid to men. The difference stems both from different career history in men 

and women and from the method of calculating retirement pensions. Factors contributing 

to the discrepancy include different levels of education, career choices, parenthood and 

rearing children, as well as different retirement age for men and women. On the other 

hand, differences in retirement benefits are partially reduced by some social security 

system provisions.  

 In our analysis, we have attempted to quantify the negative impact of motherhood and 

parenthood on women’s retirement benefit amount, which is linked to the impact 

of motherhood on the mothers’ wages and employment. We have calculated that 

motherhood and parenthood reduces women’s retirement benefits by an average 

of several hundred Czech crowns per month. This is caused both by lower employment 

and lower earnings due to parenthood. However, the average reduction in women’s 

retirement benefits due to parenthood never exceeds 8 percent, even if the impact 

of parenthood on women’s career were twice that shown in the data.  

 The average amount of mothers’ initial retirement benefits is also negatively influenced 

by the fact that women’s retirement age drops based on the number of children they have 

brought up. Lowering the retirement age for mothers of one and/or two children by one 

or two years respectively reduces the initial retirement benefits by an average of a few 

hundred Czech crowns per month. However, this negative impact will gradually cease to 

exist as the male and female retirement age becomes equal regardless of the number of 

children raised. 

 The differences in retirement benefits caused by parenthood are significantly mitigated 

by the provisions of the Pension Insurance Act. Specifically, it is important that the time 

spent on parental leave is both the so-called excluded periods and a part of the insurance 

period. Without these, the initial retirement pension of an average mother would be 

reduced by CZK 971 to 2,065 (i.e. by 10 to 20 percent of the average retirement benefit 

amount).  



3 

 

1. Úvod 
 

V oblasti genderových nerovností se v České republice (ČR) diskutují především 

genderové rozdíly ve výši průměrných mezd a mírách nezaměstnanosti. Tyto rozdíly 

jsou dlouhodobě středem zájmu jak řady neziskových organizací, tak odborné 

literatury.1 Postupně se do centra pozornosti dostává i téma genderových rozdílů 

ve výši starobních důchodů. Ty v roce 2014 činily v průměru 2 209 korun. Ženy tak 

pobíraly téměř o pětinu nižší důchody než muži.2 Většina odborných diskusí se však 

zaměřuje pouze na zmapování hlavních zdrojů těchto rozdílů. Detailní empirická 

analýza příčin genderových rozdílů starobních důchodů v ČR stále chybí.  

Příčin genderových rozdílů ve starobních důchodech může být celá řada. Mohou to 

být odlišné životní kariéry. Zde hraje roli dosažené vzdělání, volba profesí a odvětví, 

možná diskriminace na trhu práce, odlišný věk odchodu do důchodu a další. Roli 

hraje i způsob výpočtu důchodů daný zákonem o důchodovém pojištění.  

Ve studii se zaměřujeme na mateřství a rodičovství jako na jednu z možných hlavních 

příčin rozdílů mezi starobními důchody mužů a žen. Péči o děti, a nejen o ty 

nejmenší, zde zajišťují výrazně častěji ženy než muži. České matky vykazují v průměru 

jednu z nejdelších rodičovských dovolených v rámci EU. To negativně ovlivňuje jejich 

pracovní kariéru a tím i výši starobního důchodu. Na druhou stranu systém 

důchodového pojištění obsahuje prvky sociálního zabezpečení, které dopady 

rodičovství na důchody žen snižují.  

Ve studii pomocí mikrosimulačního důchodového modelu simulujeme dopady 

rodičovství na výši nástupních měsíčních starobních důchodů žen. Tento postup je 

vhodnější než kvantifikovat dopady rodičovství na důchod u žen, které již v důchodu 

jsou. U žen v důchodu totiž (a) nejsou dostupná potřebná data, (b) výpočet důchodu 

těchto žen vycházel z dnes již neplatných částí zákona o důchodovém pojištění a 

(c) kariéry těchto žen se výrazně odlišují od kariér současných matek. Metoda 

simulace je tedy v podmínkách ČR nejlepší způsob odhadu dopadu rodičovství 

na budoucí měsíční důchody žen, které se v současnosti rozhodující o počtu potomků.  

                                                 
1
 Jurajda (2005, 2007, 2009), Bičáková (2010, 2012, 2014), Kalíšková a Bičáková (2015). 

2http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-02-20-
Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+v%C3%BD%C5%A1e+starobn%C3%ADho+d%C5%AFchodu+u+%
C5%BEen+prolomila+v+roce+2014+desetitis%C3%ADcovou+hranici.htm 

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-02-20-Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+v%C3%BD%C5%A1e+starobn%C3%ADho+d%C5%AFchodu+u+%C5%BEen+prolomila+v+roce+2014+desetitis%C3%ADcovou+hranici.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-02-20-Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+v%C3%BD%C5%A1e+starobn%C3%ADho+d%C5%AFchodu+u+%C5%BEen+prolomila+v+roce+2014+desetitis%C3%ADcovou+hranici.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-02-20-Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+v%C3%BD%C5%A1e+starobn%C3%ADho+d%C5%AFchodu+u+%C5%BEen+prolomila+v+roce+2014+desetitis%C3%ADcovou+hranici.htm
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Pro každou ženu v reprodukčním věku ve Výběrovém šetření příjmů a životních 

podmínek Českého statistického úřadu simulujeme období ekonomicky aktivní 

kariéry pro tři různé životní scénáře: žena zůstane bezdětná, vychová jedno dítě a 

vychová dvě děti. Kariéra ženy se v těchto 3 scénářích odlišuje v míře ekonomické 

aktivity (žena s dětmi je méně ekonomicky aktivní a čelí vyššímu riziku 

nezaměstnanosti) a ve výši příjmů (žena s dětmi dosahuje nižších příjmů). Na základě 

tří nasimulovaných životních drah každé ženě přiřadíme tři výše měsíčního 

nástupního starobního důchodu. Jejich porovnáním získáme dopady rodičovství 

na nástupní měsíční starobní důchody žen.  

V následující kapitole představujeme základní obrysy způsobu simulace. Ve třetí a 

čtvrté kvantifikujeme dopady rodičovství na délku doby pojištění, respektive výši 

příjmů. To jsou dvě základní komponenty, ze kterých se vypočítává nástupní starobní 

důchod. V páté kapitole prezentujeme dopady rodičovství na výši měsíčních 

starobních důchodů žen. V poslední kapitole shrnujeme naše poznatky. 

 

 

2. Postup při odhadu dopadů rodičovství na starobní důchody 

žen 
 

Dopady rodičovství na starobní důchod je možné posuzovat ze dvou základních úhlů 

pohledu. Můžeme kvantifikovat dopady rodičovství na výši měsíčního starobního 

důchodu. Tento pohled akcentuje roli důchodového pojištění jako sociálního 

zabezpečení. Také je možné posuzovat vliv rodičovství na celoživotní výši odvodů 

do důchodového systému (pojistného na sociální zabezpečení) a příjmů 

z důchodového systému (starobních důchodů). Tento pohled se naopak zaměřuje 

na pojistnou roli důchodového pojištění. V tomto článku se věnujeme dopadům 

rodičovství na měsíční starobní důchod žen. 

Dopady rodičovství na měsíční nástupní starobní důchod kvantifikujeme na základě 

mikrosimulačního důchodového modelu. Ten využívá reprezentativní Výběrové 

šetření příjmů a životních podmínek SILC Českého statistického úřadu. Starobní 

důchody simulujeme pro ženy od 18 do 40 let. U starších žen data SILC bohužel 

neuvádí počet vychovaných dětí. Nevíme tedy, zda rodičovství mohlo ovlivnit jejich 
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kariéru, a proto u nich nemůžeme s dostatečnou přesností dopady rodičovství určit. 

Kariéra starších žen se také výrazně odlišuje od kariéry žen do 40 let, které se stále 

rozhodují o počtu dětí. Rozdíly v kariéře přitom zásadně ovlivňují dopady rodičovství 

na důchod. V neposlední řadě se na starší ženy často vztahují starší úpravy zákona 

o důchodovém pojištění. To opět ovlivňuje velikost dopadů rodičovství.3 

Každé zmiňované ženě simulujeme věk, kterého se dožije.4 V jednotlivých letech 

života pak každé ženě přiřazujeme pracovní statuty5. Přiřazení pracovního statutu 

v každém roce závisí na jejím vzdělání, věku v daném roce a dalších. Ženy tak 

v prvních letech kariéry zůstávají v pracovním stavu „student“. Poté přejdou 

do jednoho ze tří pracovních statutů: „zaměstnaná“6, „nezaměstnaná“ nebo 

„ekonomicky neaktivní“7. V letech, kdy je žena zaměstnaná, jí přiřazujeme mzdu 

na základě její současné mzdy, vzdělání, pohlaví a počtu odpracovaných let. 

Po dosažení důchodového věku žena odchází do starobního důchodu.8 Tímto 

způsobem simulujeme pracovní kariéru žen pro tři různé životní scénáře:  

Scénář 1: Žena nebude mít dítě.  

Scénář 2: Žena bude mít jedno dítě. 

Scénář 3: Žena bude mít dvě děti.9 

Ve scénářích s jedním nebo dvěma dětmi je výše popsaná kariéra ženy přerušena 

narozením dítěte, respektive dvou dětí. Po jejich narození je žena v daném scénáři 

na mateřské a rodičovské dovolené až do jejich čtyř let. Během této doby je 

ekonomicky neaktivní. Potom se vrací na trh práce, její riziko nezaměstnanosti, 
                                                 
3
 Dále se omezujeme na ženy, které nestudují a nemají zdravotní problémy. Ty buď mají nestandardní 

průběh kariéry, nebo svou pracovní kariéru ještě nezačaly. 

4 K tomu využíváme demografickou prognózu Českého statistického úřadu 

5 Model umožňuje stavy ekonomicky neaktivní student, ekonomicky neaktivní žena na mateřské a 
rodičovské dovolené, ekonomicky neaktivní z jiných důvodů, nezaměstnaný, zaměstnaný a starobní 
důchodce.  

6 Model omezuje stav zaměstnaný tak, že jednotlivci pracují jako zaměstnanci. Model tedy ženám 
neumožňuje se stát samostatně výdělečně činnou osobou a porovnává pouze starobní důchody 
zaměstnanců, tedy osob, které nikdy nebyly OSVČ. 

7 Zařazení ženy v každém roce do jednoho z těchto tří pracovních stavů vyplývá z míry ekonomické 
aktivity a nezaměstnanosti pro ženy stejného věku, pohlaví a vzdělání. Tyto míry získáváme 
z Výběrových šetření pracovních sil Českého statistického úřadu. 

8 Pokud není explicitně stanoveno jinak, v modelu předpokládáme, že počet vychovaných dětí 
neovlivňuje načasování odchodu do důchodu. 

9 Ve scénářích, kde se ženě narodí o jedno, respektive dvě děti více, než v současnosti vychovává, 
předpokládáme narození dalšího dítěte v následujícím roce, respektive za 4 roky.   
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ekonomické neaktivity i výše mzdy jsou však ovlivněny výchovou dítěte. Kariéra ženy 

(ekonomická aktivita a příjmy) se tak ve třech zmíněných scénářích odlišuje pouze 

v důsledku rozdílů v ekonomické aktivitě a výše mezd po narození dítěte. 

Na základě pracovní kariéry a zákona o důchodovém pojištění pak kvantifikujeme 

výši nástupního starobního důchodu každé ženy pro scénáře: žádné dítě / jedno dítě / 

dvě děti. Na základě jejich porovnání pak kvantifikujeme dopady rodičovství 

na důchody žen, přesněji dopad výchovy jednoho nebo dvou dětí na výši měsíčního 

starobního důchodu.  

Následující schéma ukazuje simulované dopady mateřství a výchovy dětí na starobní 

důchody žen. Podle tohoto schématu je také strukturován zbytek studie. V následující 

kapitole se věnujeme dopadům rodičovství na dobu pojištění žen. V čtvrté kapitole se 

soustředíme na dopady rodičovství na výši příjmů žen. Dopadům rodičovství 

na starobní důchody žen, které vyplývají ze změn v jejich době pojištění výši příjmů, 

se věnujeme v kapitole páté.   

Schéma 1: Schéma simulovaných dopadů mateřství a výchovy dítěte 

na starobní důchody žen 
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3. Dopady rodičovství na dobu pojištění 
 

Rodičovství a výchova dětí v modelu ovlivňují, zda je žena v daném roce ekonomicky 

neaktivní, nezaměstnaná nebo zaměstnaná. V modelu předpokládáme, že ženy jsou 

během mateřské a rodičovské dovolené ekonomicky neaktivní. Následně se vrací 

na trh práce. Tam je však jejich riziko nezaměstnanosti a pravděpodobnost, že se 

stanou ekonomicky neaktivní, ovlivněny péčí o nejmladší dítě. 

Období rodičovské dovolené se ženě díky ochraně v důchodovém pojištění plně 

započítává do doby pojištění, bez ohledu na její ekonomickou aktivitu. V případě, že 

se žena rozhodne mít dítě, následující roky mateřské a rodičovské dovolené se jí tedy 

započtou do doby pojištění plně. V případě, že se stejná žena rozhodne dítě nemít, 

stejné období se jí plně započítat nemusí. Žena může být například ekonomicky 

neaktivní nebo nezaměstnaná.10 Doba pojištění v tomto období je tedy u žen 

v průměru vyšší, pokud se rozhodnou mít dítě. Důchodové pojištění ve skutečnosti 

v tomto období matky silně ochraňuje a pozitivně ovlivňuje jejich důchody. To 

ukazuje třetí řádek Tabulky 1. Nejvíce se doba pojištění v tomto období zvýší ženám 

se základním vzděláním, nejméně pak ženám se vzděláním vysokoškolským.  

Po ukončení rodičovské dovolené se ženy vrací na trh práce.11 Riziko ekonomické 

neaktivity nebo nezaměstnanosti u žen s nezaopatřenými dětmi je však vyšší než 

u srovnatelných bezdětných žen.12 13 V případě, že se žena rozhodne mít děti, tak získá 

za toto období kratší dobu pojištění. Průměrný dopad rodičovství na dobu pojištění 

v tomto období pro matky jednoho a dvou dětí ukazuje šestý řádek Tabulky 1 níže. 

Nejvyšší dopad je opět u žen se základním vzděláním, naopak nejnižší u žen 

vysokoškolsky vzdělaných. 

Poslední řádek Tabulky 1 ukazuje, že doba pojištění žen se v důsledku rodičovství 

v průměru buď prakticky nezmění, nebo klesne. Negativní dopady rodičovství 

                                                 
10

 Obecně se období ekonomické neaktivity do doby pojištění nezapočítává. Výjimkou jsou druhy 
ekonomické neaktivity explicitně vyjmenované v zákoně o důchodovém pojištění, například výchova 
dítěte do 4 let věku a další. 

11 Návrat na trh práce předpokládáme po dosažení 4 let věku dítěte. 

12 Tyto rozdíly detailně analyzovala studie Kalíšková a Bičáková (2015). 

13 To se v modelu projevuje vyšší pravděpodobností nezaměstnanosti nebo neaktivity u žen s dítětem 
ve věku od 4 do 18 let než u porovnatelných bezdětných žen. Rozdíly v mírách ekonomické neaktivity a 
nezaměstnanosti u bezdětných žen a žen s dětmi kvantifikujeme na základě Výběrového šetření 
pracovních sil. 
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na zaměstnanost jsou totiž z velké části kompenzovány ochranou matek 

v důchodovém systému. Zahrnutí období rodičovské dovolené do doby pojištění tak 

významně snižuje pokles doby pojištění v důsledku rodičovství, nicméně ho u velké 

části žen plně nekompenzuje. 

 
Tabulka 1: Průměrná změna doby pojištění žen v případě,  

že se rozhodnou mít jedno nebo dvě děti 

    Jedno dítě Dvě děti 

    ZV SV VV ZV SV VV 

Období 
rodičovské 
dovolené 

Změna v délce doby 
zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti a studia 
-2,91 -3,63 -3,69 -5,27 -6,72 -6,73 

Změna v délce 
rodičovské dovolené 

4,00 3,91 3,85 7,20 7,22 6,99 

Celková změna 
v období rodičovské 

dovolené 
1,09 0,28 0,16 1,93 0,50 0,26 

Období 
další 

výchovy 

Změna v délce doby 
zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti a studia 
-1,96 -0,91 -0,27 -1,78 -0,82 -0,26 

Změna v délce 
rodičovské dovolené 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celková změna 
v období další 

výchovy 
-1,96 -0,91 -0,27 -1,78 -0,82 -0,26 

Celkem Celková změna -0,87 -0,63 -0,11 0,15 -0,33 0,00 

 

Tabulka ukazuje průměrné změny v době pojištění pro ženy na úrovni základního (ZV), středního 

(SV) a vysokoškolského vzdělání (VV) v jednotlivých obdobích rodičovství. Hodnoty odpovídají 

změně počtu let v době pojištění, pokud se žena rozhodne nezůstat bezdětná, ale mít jedno, 

respektive dvě děti. 

 

3.1.  Vliv započtení rodičovské dovolené do doby pojištění 

 

Zahrnutí období rodičovské mezi doby plně započítávané do doby pojištění žen je 

pro výši starobního důchodu matek zásadní. Pokud by se období rodičovské dovolené 
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do doby pojištění nezapočítávalo, pak by ženy, v případě že se rozhodnou mít jedno 

dítě, měly dobu pojištění v průměru kratší o 3,96 až 4,87 roku (v závislosti na úrovni 

vzdělání). V případě, kdy by se rozhodly mít dvě děti, pak by jejich doba pojištění byla 

kratší dokonce o 7 až 7,54 roku. Průměrný pokles doby pojištění, pokud se žena 

rozhodne mít jedno nebo dvě děti a období rodičovské dovolené do doby pojištění 

není započteno, ukazuje Tabulka 2 níže. 

Tabulka 2: Průměrná změna doby pojištění žen v případě, že se 

rozhodnou mít jedno nebo dvě děti a doba pojištění nezahrnuje období 

mateřské a rodičovské dovolené 

    Jedno dítě Dvě děti 

    ZV SV VV ZV SV VV 

Období 
rodičovské 
dovolené 

Změna v délce doby 
zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti a 
studia 

-2,91 -3,63 -3,69 -5,27 -6,72 -6,73 

Změna v délce 
rodičovské dovolené 

--- --- --- --- --- --- 

Celková změna 
v období rodičovské 

dovolené 
-2,91 -3,63 -3,69 -5,27 -6,72 -6,73 

Období 
další 

výchovy 

Změna v délce doby 
zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti a 
studia 

-1,96 -0,91 -0,27 -1,78 -0,82 -0,26 

Změna v délce 
rodičovské dovolené 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celková změna 
v období další 

výchovy 
-1,96 -0,91 -0,27 -1,78 -0,82 -0,26 

Celkem Celková změna -4,87 -4,54 -3,96 -7,05 -7,54 -6,99 

 

Tabulka ukazuje průměrné změny v době pojištění pro ženy na úrovni základního (ZV), středního 

(SV) a vysokoškolského vzdělání (VV) v jednotlivých obdobích rodičovství v případě, že by se 

rodičovská dovolená nezapočítávalo do doby pojištění. Hodnoty odpovídají změně v době 

pojištění, pokud se žena rozhodne nezůstat bezdětná, ale mít jedno, respektive dvě děti. 
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3.2. Vliv sníženého důchodového věku u žen s dětmi 

 

Malá novela důchodového pojištění uzákonila postupné sjednocení důchodového 

věku mužů a žen. Postupně se tak snižují i rozdíly v důchodovém věku nejen mužů a 

žen, ale i žen s různým počtem vychovaných dětí. Před zmíněnou novelou byla 

pracovní kariéra a tím i doba pojištění matek kratší, protože jejich důchodový věk byl 

nižší. Díky sjednocení důchodového věku se prodloužila pracovní kariéra žen s dětmi. 

Ty pak spíše dosáhnou stejné doby pojištění a výše důchodu jako bezdětné ženy. 

Ve výsledcích výše popsaných se dopad sníženého důchodového věku žen s dětmi 

neprojevuje. U námi simulované skupiny žen (do 40 let) je totiž důchodový věk 

na počtu vychovaných dětí již nezávislý. Nicméně, pro představu o dopadech 

sníženého věku matek s dětmi prezentujeme změny doby pojištění v důsledku 

rodičovství podle předchozí právní úpravy. Ženy, které se rozhodly mít jedno, 

respektive dvě děti, měly podle této úpravy důchodový věk snížený o jeden, respektive 

dva roky. 

Tabulka 3 ukazuje pokles doby pojištění žen, pokud se rozhodly mít jedno nebo dvě 

děti a jejich důchodový věk se řídil předchozí legislativou. Jejich doba pojištění by 

v takovém případě klesla v průměru podstatně výrazněji. To by se následně projevilo i 

v poklesu starobního důchodu. K největšímu poklesu by došlo u žen 

s vysokoškolským vzděláním. Jejich pravděpodobnost ekonomické aktivity a 

zaměstnanosti těsně před dosažením důchodového věku je totiž velmi vysoká, a proto 

by je dřívější odchod do důchodu stál nejvíce. Z pohledu dopadů rodičovství 

na měsíční starobní důchod je tedy bonifikace žen formou snížení důchodového věku 

nevýhodná.  
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Tabulka 3: Průměrná změna doby pojištění žen v případě, že se 

rozhodnou mít jedno nebo dvě děti, podle dřívější právní úpravy 

důchodového věku 

    Jedno dítě Dvě děti 

    ZV SV VV ZV SV VV 

Období 
rodičovské 
dovolené 

Změna v délce doby 
zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti 
a studia 

-2,91 -3,63 -3,69 -5,27 -6,72 -6,73 

Změna v délce 
rodičovské dovolené 

4,00 3,91 3,85 7,20 7,22 6,99 

Celková změna 
v období rodičovské 

dovolené 
1,09 0,28 0,16 1,93 0,50 0,26 

Období 
další 

výchovy 

Změna v délce doby 
zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti a 
studia 

-2,90 -1,88 -1,25 -3,50 -2,77 -2,23 

Změna v délce 
rodičovské dovolené 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celková změna 
v období další 

výchovy 
-2,90 -1,88 -1,25 -3,50 -2,77 -2,23 

Celkem Celková změna -1,81 -1,60 -1,10 -1,57 -2,27 -1,97 

 

Tabulka ukazuje průměrné změny v době pojištění pro ženy na úrovni základního (ZV), středního 

(SV) a vysokoškolského vzdělání (VV) v jednotlivých obdobích rodičovství v případě, že by se 

důchodový věk lišil podle počtu vychovaných dětí. Hodnoty odpovídají změně v době pojištění, 

pokud se žena rozhodne nezůstat bezdětná, ale mít jedno, respektive dvě děti. 
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4. Dopady rodičovství na výši příjmů  
 

Druhým faktorem ovlivňujícím dopady rodičovství na starobní důchody jsou příjmy 

po roce 1986 (viz. Schéma 1). Ty vstupují do výpočtu důchodu skrze upravený 

průměrný měsíční příjem ženy po roce 1986.14 Růst příjmů žen během kariéry je 

přitom závislý na výchově nezaopatřených dětí. U žen s nezaopatřenými dětmi je nižší 

než u jinak porovnatelných bezdětných žen (Pytlíková 2015). 

Období mateřské a rodičovské dovolené je tzv. vyloučenou dobou. Příjmy z tohoto 

období se proto zohledňují v upravené průměrné mzdě ženy pouze v případě, že si to 

přeje. Díky tomu ekonomická neaktivita a nulové nebo velmi nízké příjmy v tomto 

období neovlivňují starobní důchod matek. Příjmy matek se staršími nezaopatřenými 

dětmi se však již při výpočtu upraveného průměrného příjmu zahrnují. Tyto příjmy 

jsou nižší než u bezdětných žen15 a to negativně ovlivňuje dopady rodičovství 

na důchody matek.  

Tabulka 4 ukazuje velikost změny u průměrných příjmů (změna VZ) a upravených 

průměrných příjmech (změna OVZ) v důsledku rodičovství.16 Průměrné příjmy žen 

klesnou nejvíce u vysokoškolsky vzdělaných žen, které se rozhodnou mít dvě děti 

(2 533 Kč). Velikost poklesu je přitom závislá na vzdělání matky i na počtu 

vychovaných dětí. Starobní důchod žen je však dán jejich upraveným průměrným 

příjmem. Ten zohledňuje výraznou solidaritu důchodového pojištění. Výrazná 

příjmová solidarita kompenzuje pokles příjmů v důsledku rodičovství. Upravený 

průměrný základ tak u žen, které se rozhodnou mít jedno nebo dvě děti, klesne pouze 

v řádu stokorun.  

 

                                                 
14

 Například příjmy nad stropem sociálního pojištění se při výpočtu nezohledňují, příjmy 
ze samostatné výdělečné činnosti se zahrnují pouze z jedné poloviny. 

15 Bezdětnými ženami rozumíme porovnatelné bezdětné ženy se stejným vzděláním a počtem 
odpracovaných let. 

16 Změna v průměrných příjmech je změna v průměru z příjmů po roce 1986, příjmy jsou přitom 
do výpočtu zahrnuty dle ustanovení zákona o důchodovém pojištění. Změna v upravených průměrných 
příjmech je změna v průměrných příjmech dále upravena o ustanovení zákona o důchodovém pojištění 
týkající se příjmové redistribuce. Podle těchto ustanovení se průměrné příjmy jednotlivce do 44 % 
průměrné mzdy v ekonomice započítávají plně, z průměrných příjmů jednotlivce nad touto hranicí se 
započítává pouze 26 %. K průměrným příjmům jednotlivce nad čtyřnásobkem průměrné mzdy 
v ekonomice se nepřihlíží vůbec.   
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Tabulka 4: Průměrná změna upraveného průměrného příjmu žen 

v případě, že se rozhodnou mít jedno nebo dvě děti 

  Jedno dítě Dvě děti 

  ZV SV VV ZV SV VV 

Změna průměrných příjmů -1 002 -744 -1 826 -1 387 -979 -2 533 

Změna upravených 
průměrných příjmů 

-309 -228 -474 -453 -298 -660 

 

Tabulka ukazuje průměrné změny v průměrných příjmech žen a upravených průměrných 

příjmech žen pro ženy třech základních úrovní vzdělání. Hodnoty odpovídají změně, pokud se 

žena rozhodne nezůstat bezdětná, ale mít jedno, respektive dvě děti. 

 

 

4.1. Dopady rodičovství na výši příjmů bez sociální ochrany matek 

 

Dopad rodičovství na důchod žen by byl výrazně vyšší, pokud by mateřská a 

rodičovská dovolená vyloučenými dobami nebyly. Pak by se nulové příjmy většiny žen 

z tohoto období zohlednily při výpočtu jejich upraveného průměrného příjmu. Ten by 

pak v důsledku rodičovství výrazně klesnul. Pokles průměrných příjmů by se pak 

pohyboval od 2 885 korun u žen se základním vzděláním, které se rozhodnou mít 

jedno dítě, po 7 549 korun u žen s vysokoškolským vzděláním, které se rozhodnou mít 

dvě děti. Pokles u upraveného průměrného příjmu by byl sice menší, ale u matek 

dvou dětí by již významně převyšoval tisíc korun. Zahrnutí mateřské a rodičovské 

dovolené mezi vyloučené doby tak stejně jako její plné zohlednění v době pojištění 

výrazně snižuje dopady rodičovství na důchody žen.  
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Tabulka 5: Dopad prvků sociální ochrany na průměrnou změnu 
upraveného průměrného příjmu žen v případě, že se rozhodnou mít 

jedno nebo dvě děti 

    Jedno dítě Dvě děti 

    ZV SV VV ZV SV VV 

Bez ochrany 
vyloučenou 

dobou 

Změna 
průměrných 

příjmů 
-2 885 -2 523 -4 717 -4 585 -4 146 -7 549 

Změna 
upravených 
průměrných 

příjmů 

-965 -797 -1 223 -1 693 -1 388 -1 972 

S ochranou 
vyloučenou 

dobou 

Změna 
průměrných 

příjmů 
-1 002 -744 -1 826 -1 387 -979 -2 533 

Změna 
upravených 
průměrných 

příjmů 

-309 -228 -474 -453 -298 -660 

 

Tabulka ukazuje průměrné změny v průměrných příjmech žen a upravených průměrných 

příjmech žen pro ženy třech základních úrovní vzdělání. Změny ukazuje pro současnou úpravu 

důchodového pojištění (s ochranou vyloučenou dobou) a pro případ, kdy by tato ochrana 

neexistovala (bez ochrany vyloučenou dobou). Hodnoty odpovídají změně, pokud se žena 

rozhodne nezůstat bezdětná, ale mít jedno, respektive dvě děti. 

 

 

5. Dopady rodičovství na výši měsíčního starobního důchodu 
 

Rozhodnutí žen o počtu dětí ovlivňuje jejich pracovní kariéru. To se pak skrze jejich 

dobu pojištění a příjmy promítá i v jejich důchodech, jak ilustruje Schéma 1 výše. 

Tabulka 6 níže ukazuje důchody žen v případě, že se rozhodnou zůstat bezdětné 

nebo mít jedno nebo dvě děti. Největší průměrný pokles starobních důchodů 

v důsledku rodičovství čeká vysokoškolsky vzdělané ženy, které se rozhodnou mít dvě 

děti. U nich nástupní měsíční starobní důchod klesne o 434 korun měsíčně. Naopak 

nejméně klesnou v důsledku rodičovství důchody žen se základním vzděláním. 

Tabulka 6 ukazuje, že rodičovství má negativní vliv na měsíční starobní důchody žen. 

Nicméně v důsledku rodičovství měsíční důchody žen klesnou o méně než 10 %.  
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To je důsledek relativně silné ochrany matek v systému důchodového pojištění, a to 

jak v oblasti doby pojištění matek, tak jejich upraveného průměrného příjmu. Jak 

jsme ukázali v předchozích částech, pokles doby pojištění v důsledku rodičovství je 

v průměru menší než jeden rok. V důsledku rodičovství klesne vedle doby pojištění i 

upravený průměrný příjem žen. Nicméně díky ochraně matek důchodovým systémem 

upravený průměrný příjem žen klesne v řádu stokorun.  

Tabulka 6: Výše měsíčního starobního důchodu mužů 

a žen podle počtu dětí a vzdělání v Kč 

    Výše v Kč 
Pokles 

v důsledku 
rodičovství v Kč 

Bezdětná 
žena 

ZV 9 691 --- 

SV 11 226 --- 

VV 13 278 --- 

Žena 
s jedním 
dítětem 

ZV 9 453 238 

SV 10 976 250 

VV 12 943 335 

 Žena 
se dvěma 

dětmi 

ZV 9 619 72 

SV 10 997 229 

VV 12 844 434 

 

První sloupec tabulky ukazuje simulovanou průměrnou výši 

nástupního měsíčního starobního důchodu žen pro tři základní úrovně 

vzdělání. Jsou zde simulovány důchody pro tři scénáře života: žena 

zůstane bezdětná, vychová jedno dítě, vychová dvě děti. V druhém 

sloupci jsou rozdíly důchodů žen, pokud zůstanou bezdětné nebo se 

rozhodnou mít jedno/dvě děti.  

 

Prezentované výsledky samozřejmě zásadně závisí na rozdílech ve vývoji příjmů a 

rizika nezaměstnanosti a ekonomické neaktivity u matek a bezdětných žen. Tyto 

rozdíly odhadujeme z reprezentativních výběrových šetření Českého statistického 

úřadu. Nicméně tyto odhady nemusí brát v potaz rozdílnost skupin bezdětných žen a 

žen s dětmi v námi nepozorovaných charakteristikách. Například míra 
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nezaměstnanosti u bezdětných žen může být vychýleným odhadem ohrožení 

nezaměstnaností u stejně vzdělaných a starých žen s dětmi v případě, že by rozhodly 

děti nemít. Směr vychýlení přitom není a priori zřejmý. 

Z toho důvodu v Tabulce 7 prezentujeme dopady rodičovství na důchody žen 

pro zvýšené dopady rodičovství na ženy na trhu práce. Druhý, respektive třetí řádek, 

ukazuje dopady rodičovství na důchody v případě, že by dopady rodičovství na míru 

ekonomické neaktivity, míru nezaměstnanosti i příjmy žen byly o 50 %, respektive 

100 % vyšší, než ukazují odhady z výběrových šetření. I při takto výrazném navýšení 

dopadů rodičovství na riziko nezaměstnanosti, ekonomickou neaktivitu a příjmy žen 

během výchovy nezaopatřeného dítěte zůstávají v řádu stokorun měsíčně.    

Tabulka 7: Citlivostní analýza dopadů rodičovství na výši 

měsíčního starobního důchodu žen podle počtu dětí a vzdělání 

  Jedno dítě Dvě děti 

  ZV SV VV ZV SV VV 

Standardní 
výpočet -237 -249 -335 -71 -228 -433 

Vyšší citlivost -524 -437 -514 -381 -456 -666 

Vysoká citlivost -781 -616 -703 -648 -680 -888 

 

Tabulka ukazuje rozdíly důchodů žen, pokud zůstanou bezdětné nebo se rozhodnou 

mít jedno/dvě děti pro různá nastavení citlivosti pracovní kariéry žen na výchovu 

dětí. Hodnoty v prvním řádku vycházejí z Výběrových šetření zjištěných rozdílů v 

mírách nezaměstnanosti, ekonomické neaktivity a příjmů u bezdětných žen a žen s 

dětmi. Rozdíly v důchodech ve druhém řádku odpovídají o 50% navýšeným 

dopadům rodičovství na ženy na trhu práce. Rozdíly v důchodech ve třetím řádku 

vycházejí z dvojnásobných dopadů rodičovství na ženy na trhu práce.  

 

Předchozí výsledky ukazují, že důchodový systém relativně velmi účinně eliminuje 

dopady rodičovství na důchody žen. Zejména zahrnutí období rodičovské dovolené 

mezi náhradní a vyloučené doby snižuje dopady rodičovství na důchody žen. 

Tabulka 8 kvantifikuje dopady rodičovství na důchody v případě, že by důchodový 

systém tuto ochranu matek neobsahoval.  

Nejvíce by absence těchto nástrojů ochrany matek zasáhla ženy s vysokoškolským 

vzděláním. To je dáno způsobem výpočtu starobních důchodů. Pokles doby pojištění 
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totiž dopadne na ženy tím více, čím je její upravený průměrný příjem vyšší. 

A obdobně upravený průměrný příjem klesne při zahrnutí roku s nulovými příjmy 

tím více, čím jsou ostatní příjmy ženy vyšší.  

Tabulka 8 také ukazuje negativní dopad snížení důchodového věku pro ženy s dětmi. 

V případě, že by ženy s dětmi opět odcházely do důchodu dříve, jejich důchody by 

klesly o dodatečných čtyři sta až devět set korun měsíčně.   

 

Tabulka 8: Dopady rodičovství na výši měsíčního starobního důchodu žen 

podle počtu dětí a vzdělání bez sociální ochrany matek 

  Jedno dítě Dvě děti 

  ZV SV VV ZV SV VV 

Standardní výpočet -237 -249 -335 -71 -228 -433 

Rozdílný důchodový věk -398 -440 -572 -391 -606 -901 

Bez rodičovské jako doby 
pojištění -971 -1 002 -1239 -1 367 -1 609 -2 065 

Bez rodičovské jako vyloučené 
doby -621 -638 -846 -825 -976 -1 333 

 

Tabulka ukazuje rozdíly důchodů žen, pokud zůstanou bezdětné nebo se rozhodnou mít jedno/dvě 

děti pro různá nastavení důchodového systému. Druhý řádek ukazuje rozdíly v důchodech těchto žen, 

pokud by nedošlo k sjednocení důchodového věku žen nezávisle na počtu dětí. Třetí řádek 

kvantifikuje rozdíly v důchodech těchto žen, pokud by období rodičovské dovolené nebylo zahrnuto 

do doby pojištění. Čtvrtý řádek pak simuluje rozdíly v důchodech těchto žen v případě, kdy by období 

rodičovské dovolené nebylo vyloučenou dobou. 
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6. Závěr 

 

Rozdíly v průměrných důchodech mužů a žen mají řadu příčin. Ženy v důchodu 

častěji než muži pobírají kromě starobního důchodu i důchod vdovský. To genderové 

rozdíly v důchodech snižuje. Ženy důchodkyně jsou v průměru starší než muži 

důchodci. To naopak genderové rozdíly v důchodech zvyšuje, protože tzv. 

starodůchodci pobírají v důsledku současného nastavení valorizace nižší starobní 

důchod než srovnatelní mladší důchodci. Významné genderové rozdíly jsou však i 

u starobních důchodců v okamžiku, kdy odcházejí do důchodu.  

Rozdíly v průměrné výši nástupních starobních důchodů vyplývají zejména 

z odlišných pracovních kariér mužů a žen. Na základě mikrosimulačního 

důchodového modelu jsme simulovali dopady rodičovství na výši měsíčních 

nástupních starobních důchodů žen. 

Ukázali jsme, že dopady rodičovství na měsíční starobní důchody žen jsou díky 

ochraně matek v důchodovém systému v řádu stokorun měsíčně. Pokles důchodů žen 

v důsledku rodičovství způsobuje snížení jejich doby pojištění a upraveného 

průměrného příjmu. Doba pojištění žen v důsledku rodičovství klesne v průměru 

o méně než jeden rok. Takto relativně mírný pokles doby pojištění je dán plným 

zahrnutím období mateřské a rodičovské dovolené do doby pojištění. Také upravený 

průměrný příjem žen klesne v důsledku rodičovství pouze v řádu stovek korun. Takto 

malý pokles vyplývá ze zahrnutí období mateřské a rodičovské dovolené mezi 

vyloučené doby.  

Dopady rodičovství na důchody žen by byly podstatně výraznější, pokud by 

důchodový systém mateřství a rodičovství nezohledňoval. Například, pokud by se 

období mateřské a rodičovské dovolené do doby pojištění nezapočítávalo, starobní 

důchod průměrné ženy s vysokoškolským vzděláním a dvěma dětmi by byl o 2 065 

korun měsíčně nižší, než u stejně vzdělané bezdětné ženy. Také postupné 

sjednocování důchodového věku žen bez ohledu na počet vychovaných dětí přispívá 

ke snížení dopadů rodičovství na starobní důchody žen. Lze tedy konstatovat, že 

český systém důchodového pojištění mateřství a rodičovství relativně dobře 

kompenzuje.  
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7. Přílohy 
 

Tabulka 9: Rozdíly v míře ekonomické aktivity a 

zaměstnanosti u žen podle vzdělání a věku nejmladšího 

dítěte využívané v mikrosimulačním modelu 

Vzdělání 
Věk 

nejmladšího 
dítěte 

Rozdíl v míře 
ekonomické 

aktivity v p.b. 

Rozdíl v míře 
zaměstnanosti 

v p.b. 

Základní 

3-4 -60,8 -6,2 

5-6 -6,3 -16,2 

7-9 -6,5 -19,9 

10-15 -2,5 -10,7 

16-17 -2,4 -2,7 

Střední 

3-4 -40,6 -4,2 

5-6 -3,7 -6,1 

7-9 -3,1 -3,8 

10-15 -1,2 -1,3 

16-17 -0,2 0,1 

Vysokoškolské 

3-4 -25,9 -3,7 

5-6 -1,5 -1,4 

7-9 0,3 1,4 

10-15 0,0 0,1 

16-17 -0,6 0,3 
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Tabulka 10: Kvantifikovaný dopad výchovy dětí 

na průměrnou výši hrubých mezd žen po návratu 

do zaměstnání 

Matka s nejmladším 
dítětem ve věku 

Procentní rozdíl v příjmu 

3-4 roky -12,5 % ** 

5-6 let -10,1 % ** 

7-9 let -10,6 % ** 

10-15 let -9,6 % ** 

16-17 let -4,1 % 
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