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Doporučení a jeho vyhodnocení1 
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Jiří Šatava 
 

 
Shrnutí 

 

 Nastavení celkového zdanění práce, tj. daně z příjmu fyzických osob a pojistných 

odvodů na sociální a zdravotní pojištění, v ČR vysoce zatěžuje i relativně nízké 

výdělky tzv. druhých vydělávajících v domácnostech, tedy partnerů s nižším 

výdělkem. Pracovní aktivita těchto lidí je přitom na výši zdanění zpravidla velmi 

citlivá. Takovou velkou skupinu představují matky s menšími dětmi. 

 Matky s dětmi v pozici druhých vydělávajících jsou vystaveny participační daňové 

sazbě (PTR) až o 30 % vyšší než jejich partneři. Vyšší PTR přitom způsobuje nižší 

motivaci pracovat. Nejvyšším sazbám PTR, v porovnání s partnery, jsou vystaveny 

ženy s  dětmi s nízkým výdělečným potenciálem. 

 Současné nastavení zdanění práce spolu s nastavením rodičovské dovolené a 

nízkou dostupností jeslí a školek tak přispívá k nejvyššímu propadu zaměstnanosti 

českých matek s malými dětmi v rámci celé EU. Podíl pracujících českých matek 

s dětmi do šesti let je tak druhý nejnižší v celé EU a téměř poloviční než 

v Nizozemsku. Přitom míra ekonomické aktivity starších žen a mužů v ČR patří k 

nejvyšším v rámci zemí OECD. 

 Rodičovství tak i v důsledku nastavení zdanění práce přerušuje pracovní kariéru 

českých žen-matek na velmi dlouhou dobu. To má negativní dopad na jejich 

kariéru po návratu do práce, omezuje šance na kariérní postup, zvyšuje riziko 

                                                 
1
 Tato studie vznikla díky podpoře AV ČR v rámci Strategie AV21. Autor děkuje Danielu Münichovi, Kláře 

Kalíškové, Filipu Pertoldovi a oponentům Jaromíru Kalmusovi a Robertu Jahodovi za cenné připomínky 

k pracovní verzi studie. Případné nepřesnosti, opominutí nebo chyby však padají jen a pouze na hlavu autora.  
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nezaměstnanosti a snižuje jejich budoucí výdělky. Rozdíl ve výdělcích v ČR potom 

patří k nejvyšším v rámci EU. Nižší výdělky žen snižují příjmy jejich domácností a 

veřejné rozpočty v důsledku toho přicházejí o výnos daně z příjmů a pojistných.   

 Pro zvýšení motivace pracovat u žen s menšími dětmi navrhujeme o 5 procentních 

bodů (p.b.) snížit sazbu pojistného na sociální pojištění z ročního základu 

pojistného nepřesahujícího 60 % průměrné roční hrubé mzdy v národním 

hospodářství u toho rodiče, který intenzivněji pečuje o dítě do 11 let věku.  

 Opatření má potenciál zvýšit pracovní motivaci dotčených žen, protože zvýší čistý 

příjem domácnosti z jejich práce. Jejich PTR by to snížilo o 3,1 p.b. Nejvíce by se 

PTR snížila u nízkopříjmových žen a to o 3,7 p.b. 

 Důsledkem zacíleného snížení pojistných odvodů by byl omezený propad příjmů 

veřejných rozpočtů. Velikost poklesu by se odvíjela od počtu žen, které by díky 

opatření začaly pracovat. Pokud by 0 % resp. 1 % resp. 5 % ekonomicky neaktivních 

žen s menšími dětmi začalo pracovat, příjmy veřejných rozpočtů by okamžitě 

poklesly o 3,52 resp. 3,17 resp. 1.77 mld. Kč.  

 Okamžitý negativní dopad na veřejné rozpočty by částečně kompenzovaly dopady 

dlouhodobějšího charakteru. Vyšší zaměstnanost žen s menšími dětmi by pozitivně 

ovlivnila jejich budoucí pracovní kariéru, což by se pozitivně odrazilo na výdělcích a 

skrze zdanění i na zvýšených příjmech veřejných rozpočtů a snížených výdajích na 

sociální dávky. Tyto dopady však již nejsou předmětem této analýzy, stejně jako 

možný, ale velmi spekulativní pozitivní dopad na porodnost. 
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Summary 

 In the Czech Republic, the overall taxation of work, i.e individuals' income tax 

together with social security and health insurance contributions, places a heavy 

burden even on the relatively low earnings of so-called second earners 

in households, i.e. partners with lower earnings. These peoples' work activity is, 

however, generally very sensitive to the level of taxation. A large group of these 

earners is made up of mothers with young children.  

 Mothers who are the second earner in their household are subject to a participation 

tax rate (PTR) up to 30 % higher than their partners, and yet  

a higher PTR results in lower motivation to work. Women with children and low 

earning potential are subjected to the highest PTRs in comparison with their 

partners. 

 The current system of taxing work thus contributes, together with the conditions 

for paid parental leave and low availability of nurseries and pre-schools, to Czech 

mothers with young children having the highest employment drop-out rate in the 

whole of the EU. The share of Czech mothers with children under six years of age 

who are in work is thus the second lowest in the EU and almost half the equivalent 

share in the Netherlands. That is despite the fact that the level of economic activity 

                                                 
2
 This study was made possible thanks to support from the Czech Academy of Sciences within its AV21 Strategy. 

The author wishes to thank Daniel Münich, Klára Kalíšková, Filip Pertold and readers Jaromír Kalmus and Robert 

Jahoda for their valuable comments on the working version. Any errors, omissions or ambiguities are the author's 

responsibility. 
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among older women and men in the Czech Republic is one of the highest in OECD 

countries.  

 Parenthood thus interrupts the working careers of Czech mothers for a very long 

time, partly as a result of the way work is taxed. This has a negative effect on their 

careers after they return to work, limits their opportunities for career development, 

raises the risk of unemployment and reduces their future earnings. As a result, the 

Czech gender pay gap is one of the highest in the EU. Women's lower earnings 

reduce their household's income, as a result of which the public budget misses out 

on income tax and insurance revenues.   

 To improve motivation to work among women with young children we propose 

that the social security contribution rate be reduced by 5 percentage points (p.p.) 

for parents who are the primary carer of a child aged 11 or younger.  

 The proposed measure has the potential to raise these women's motivation to 

work, because it would increase their household's net income from their work. It 

would reduce their PTR by 3.1 p.p. The PTR would be most reduced for women 

with low incomes, by 3.7 p.p. 

 The result of such a targeted reduction in insurance contributions would be a 

limited drop in income to the public budget. The extent of this loss would depend 

on the number of women who started to work thanks to the measure. If 0 %, 1 % or 

5 % of economically inactive women with young children started to work, revenues 

to the public budget would immediately fall by 3.52, 3.17 or 1.77 billion CZK 

respectively.  

 This immediate negative effect on the public budget would be partially 

compensated by the measure's longer-term effects. A higher employment rate 

among women with young children would positively influence their future 

professional careers, which would be positively reflected in their earnings and via 

taxation also in increased revenues to the public budget and reduced expenditures 

on benefits. The present analysis however does not examine these effects, nor any 

possible, though very speculative, positive effect on the birth rate.   
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Motivace 

Celkové zdanění práce3 v České republice (ČR) patří k nejvyšším nejen v rámci zemí 

Evropské unie, ale i mezi 35 nejvyspělejšími zeměmi světa (OECD). Většinu 

z celkového zdanění přitom nepředstavuje relativně nízká daň z příjmů, ale vysoké 

pojistné na sociální a zdravotní pojištění (dále jen pojistné4). Toto pojištění je 

konstruované tak, že zaměstnanci odvádějí na pojistném stejnou procentní část svých 

výdělků bez ohledu na jejich výši. Vysokým implicitním zdaněním práce tak jsou v ČR 

zatíženi i lidé s nižším výdělečným potenciálem. 

Takzvané progresivity zdanění práce je dosahováno řadou daňových slev a odpočtů a 

solidárního navýšení daně z vyšších příjmů.5 Daňové slevy a odpočty, na které má 

domácnost jako celek nárok6, ve většině sezdaných domácností uplatňuje tzv. první 

vydělávající, tedy zpravidla manžel s vyšším výdělkem než manželka. Přitom 

zahraniční i české studie ukazují, že právě jejich nabídka práce je na výši zdanění 

citlivá, obzvláště pokud mají rodinné povinnosti spojené s výchovou menších dětí. 

Takovou velkou skupinu představují ženy s menšími dětmi. Vzhledem k tomu, že 

většina žen měla, má nebo bude mít alespoň jedno dítě, popsané nastavení celkového 

zdanění práce dopadá průběžně na velkou část populace. 

Finanční motivace k výdělečné činnosti žen s menšími dětmi, obzvláště těch s nízkým 

výdělečným potenciálem, je tak kvůli českému systému zdanění práce nízká. K nízké 

motivaci k výdělečné činnosti přispívá i nastavení dávek pro rodiče menších dětí, dále 

ji limituje také omezená nabídka veřejné péče o děti. Česká republika tak kvůli nízké 

motivaci k výdělečné činnosti žen s malými dětmi vykazuje nejvyšší propad v míře 

zaměstnanosti žen v období rodičovství v rámci celé EU.7 Rodičovství tak na velmi 

                                                 
3 Celkovou daň nebo celkové zdanění práce definujeme jako část výdělků, které zaměstnanec nebo 
samostatně výdělečně činná osoba odvede státu. Skládá se z daně z příjmu fyzických osob a pojistných 
na sociální a zdravotní pojištění. Pokud není uvedeno jinak, pojmy zdanění práce a celkové zdanění 
práce nebo daň a celková daň v textu používáme jako synonyma. 

4 Z  pohledu motivace k práci není až na výjimky rozdíl mezi tím, do jaké míry jsou odvody účetně 
rozděleny mezi zaměstnance a zaměstnavatele. Jistou roli může hrát menší zřejmost výše odvodů 
zaměstnavatele v očích zaměstnanců, ale to má hlavně politicko-ekonomické efekty na vnímání výše 
zdanění.  

5 Naopak v systému pojistných jistou degresivitu zavádí do systému existenci minim a stropů v rámci 
zdravotního i sociálního pojištění. 

6 Jako například daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě, tzv. školkovné, odečitatelnou položku úroků 
z hypotéčních a podobných úvěrů použitých na financování bytových potřeb. 

7 Propad zaměstnanosti žen vedle nastavení zdanění práce způsobují nedostatečně rozvinuté služby pro 
ženy s malými dětmi (například nedostatečná kapacita zařízení předškolní péče) nebo nastavení 
dávkové politiky (například nastavení možností čerpání rodičovské dovolené a rodičovského přídavku). 
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dlouhou dobu přerušuje pracovní kariéru žen, což má negativní dopad na jejich 

kariéru po návratu do práce: omezuje to jejich šance na kariérní postup, zvyšuje riziko 

nezaměstnanosti a snižuje budoucí výdělečnou kapacitu. To má přirozeně negativní 

dopad nejen na čisté příjmy žen, ale i jejich domácností. Veřejné rozpočty potom 

v důsledku nižší zaměstnanosti a výdělků žen přicházejí o výnosy daně z příjmů a 

pojistného. V dlouhodobém horizontu se přidávají i další negativní dopady, které jsou 

diskutovány v závěru studie.  

Tato studie dokumentuje nevhodné nastavení zdanění práce žen s malými dětmi 

v České republice a jeho důsledky a přináší návrh parametrických změn, které 

pomohou situaci zlepšit. 

První kapitola popisuje současné nastavení zdanění práce v ČR a jeho dopady 

na domácnosti s dětmi, respektive jejich členy. Druhá kapitola prezentuje náš návrh 

parametrické změny daňového systému, která by situaci zlepšila. Návrh doprovázíme 

odhady dopadů změn na dotčené domácnosti, respektive jejich členy a na veřejné 

rozpočty.  

 

Zdanění práce a jeho dopady na chování rodičů malých dětí 

Daně uvalené na příjmy z práce slouží nejen k výběru peněz do veřejných rozpočtů, ale 

také ovlivňují chování a finanční situaci daňových poplatníků a jejich domácností. 

Nejinak tomu je u domácností s menšími dětmi. Nastavení jejich zdanění výrazně 

ovlivňuje rozhodování o pracovní resp. nepracovní aktivitě zejména u tzv. druhých 

vydělávajících z manželů, což jsou v ČR dominantně ženy (dále již hovoříme pouze 

o ženách, protože muži jsou v postavení druhých vydělávajících pečujících o malé děti 

velmi zřídka). To má v konečném důsledku okamžité i dlouhodobé dopady nejen na 

ženy-matky a jejich rodiny, ale i na veřejné rozpočty. Nastavení zdanění práce žen 

s menšími dětmi z ekonomického pohledu ovlivňuje především: 

 Motivaci žen s malými dětmi k výdělečné činnosti a její intenzitě. 

 Finanční příjmy domácností s dětmi. 

 Motivace žen mít dítě či více dětí 
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Motivace žen s malými dětmi k výdělečné činnosti 

Finanční motivaci k práci stát ovlivňuje především nastavením systému dávek a 

přímých daní včetně pojistných na sociální a zdravotní pojištění (dále jen zdanění 

práce). Roli hraje jak samotné nastavení zdanění práce, tak citlivost jednotlivých 

skupin populace na jejich výši.  

Je třeba rozlišovat dva rozdílné typy motivace k práci:  

(i) motivaci pracovat / nepracovat,  

(ii) motivaci pracovat více / méně.  

 

V prvním případě jde o to, o kolik se zvýší čistý příjem celé domácnosti, pokud její člen 

začne pracovat. Platí, že čím je zdanění práce nebo dávky vázané na ekonomickou 

neaktivitu nebo nezaměstnanost vyšší, tím je motivace pracovat nižší. Tento typ 

motivace kvantifikuje tzv. participační daňová sazba (PTR). Ta pro jednotlivce 

ukazuje, jak velkou část dodatečných superhrubých příjmů jeho domácnost odvede 

státu na dani z příjmu a pojistném, pokud tento jednotlivec začne pracovat. PTR tedy 

nezohledňuje to, že čisté příjmy domácnosti někdy mohou poklesnout v důsledku toho, 

že jednotlivec nebo domácnost jako celek ztratí nárok na sociální dávky.8 Dopad 

nastavení zdanění práce (měřený PTR) na zaměstnanost je dán citlivostí jednotlivců na 

zdanění práce, kterou vyjadřuje daňová elasticita. Ta se u různých skupin jednotlivců 

liší. U žen, a těch s menšími dětmi především, je v průměru výrazně vyšší než u mužů. 

Čím je elasticita vyšší, tím pravděpodobněji jednotlivci na snížení zdanění zareagují 

obnovením pracovní činnosti. 

V druhém případě jde o to, o kolik se zvýší čisté příjmy domácnosti, když již pracující 

člen domácnosti začne pracovat více. I zde hraje zásadní roli nastavení zdanění práce. 

Velikost motivace jednotlivce pracovat více je kvantifikována tzv. mezní daňovou 

sazbou (MTR). Ta je obdobou PTR, ale vyjadřuje nárůst zdanění v důsledku 

dodatečného (zvýšeného) výdělku pracující osoby. I zde je důležitá citlivost jednotlivců 

na tuto sazbu. Čím je citlivost vyšší, tím větší nárůst počtu odpracovaných hodin lze po 

snížení MTR očekávat. Vzhledem k tomu, že v ČR je podíl částečných úvazků nejen 

                                                 
8 U neaktivních nebo nezaměstnaných jednotlivců při výpočtech PTR předpokládáme, že začnou 
pracovat na plný úvazek jako zaměstnanci, nikoli jako samostatně výdělečně činné osoby. Výdělek, který 
by vydělávali v případě nastoupení do práce, jim přiřadíme na základě Heckmanova modelu. PTR u 
osob, které jsou zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné, vypočteme PTR porovnáním současných 
výdělků a zdanění jejich domácnosti s hypotetickými výdělky a zdaněním domácnosti v případě, kdy by 
jednotlivec nebyl zaměstnaný nebo samostatně výdělečně činný. 
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mužů ale i žen velmi nízký, reakce celkových odpracovaných hodin na změny MTR 

budou s největší pravděpodobností velmi malé. 

Následující empirická část se soustřeďuje na motivaci žen s dětmi k práci a její 

důsledky a to v následujících třech dimenzích:  

(i) Výše participačních a mezních daňových sazeb (PTR a MTR). 

(ii) Citlivost (elasticita) práce na změny PTR a MTR. 

(iii) Aktuální míra zaměstnanosti. 

 

Míra zdanění práce žen s malými dětmi (PTR a MTR) 

Ženy s menšími dětmi jsou v ČR v naprosté většině případů tzv. druhým 

vydělávajícím členem domácnosti. Ve většině domácností vydělává muž (dále první 

vydělávající) více než žena. Muži jsou ve většině domácností prvním vydělávajícím i 

proto, že jejich pracovní kariéra nebývá přerušena rodičovstvím a výchovou dětí. 

Tabulka 1 ilustruje, že ve více než třech čtvrtinách domácností, ve kterých je žena s 

dítětem do 11 let, vydělává žena méně než její muž.  

 

Tabulka 1: Zastoupení žen s dětmi [v %] podle výše hrubého výdělku 

v relaci k výdělku jejich muže 

Typ 
domácnosti 

Výdělky muže 
Výdělky ženy v % 

výdělků muže 

Podíl na 
práceschopných 
domácnostech  

s ženami a dětmi  
v % 

Kumulativně v % 

Oba rodiče 

>0 Kč 0 33,2 33,2 

>0 Kč <90 40,7 73,8 

>0 Kč ≥90 a <100 2,3 76,1 

>0 Kč ≥100 a <110 1,6 77,7 

>0 Kč ≥110 4,6 82,3 

0 Kč >0 1,6 83,9 

0 Kč 0 1,4 85,3 

Pouze žena 
--- 0 5,4 90,7 

--- >0 9,3 100,0 

Poznámka: >0 nenulové výdělky, 0 nulové výdělky 

Zdroj: Vlastní výpočty a data ČSÚ SILC 
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Muži jako první vydělávající většinou uplatňují veškeré daňové odpočty, zvýhodnění a 

slevy, na které má jejich domácnost jako celek nárok.9 V případech, kdy manželka 

vydělává ročně méně jak 68 tisíc korun, její muž navíc pobírá daňovou slevu i na ní 

samotnou. To má významný vliv na míru zdanění mužů a žen. Daň z příjmu mužů totiž 

snižují výše zmíněné slevy, zatímco u žen nikoliv. Příjmy mužů jsou tak v průměru 

zdaněny výrazně méně než příjmy stejně vydělávajících žen. 

Participační daňové sazby (PTR) mužů jako prvních vydělávajících jsou pak výrazně 

nižší než u žen jako druhých vydělávajících. To ukazuje Tabulka 2 zvlášť 

pro domácnosti s dětmi a bez nich. Kvantifikuje PTR u mužů, kteří jako první a jediní 

vydělávající uplatňují daňové slevy za domácnost a v případě, že přestanou pracovat, 

domácnost o tyto slevy přijde. Vedle toho ukazujeme PTR pro ženy jako druhé 

vydělávající, u kterých daňové slevy uplatňují již jejich partneři. 

 

Tabulka 2: Průměrné PTR [v %] u mužů jako prvních a jediných 

vydělávajících a žen jako druhých vydělávajících (ve vztahu  

k zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti) 

    
Zaměstnání 

Samostatně 
výdělečná 

činnost  
Celkem 

Bezdětné 
domácnosti 

Muž 1. vydělávající 35,4 24,9 33,5 

Žena 2. vydělávající 40,7 34,2 39,8 

Rozdíl ženy - muži  
[v p.b.] 

5,3 9,3 6,4 

Domácnosti  
s dětmi 

Muž 1. vydělávající 28,8 13,8 25,3 

Žena 2. vydělávající 44,3 37,2 43,4 

Rozdíl ženy - muži  
[v p.b.] 

15,5 23,4 18,2 

Poznámka: Uváděné hodnoty PTR jsou vypočteny jako průměr za osoby v reprezentativním vzorku 

domácností. Hodnoty tedy zohledňují distribuci výdělků v populaci.  

Zdroj: Vlastní výpočty využívající model Tax-ben10 a  data ČSÚ SILC 

 

 

                                                 
9 Např. daňové zvýhodnění na děti, odpočty na hypotéční úvěry. Muži jako první vydělávající pobírají 
tyto slevy proto, že je vzhledem k vyšším výdělkům spíše využijí, nebo proto, že na slevy vznikl nárok 
v okamžiku, kdy je mohl uplatnit pouze muž. 

10 Základní charakteristika a metodologie tohoto modelu jsou dostupné na: http://idea.cerge-
ei.cz/files/danove-modely/certif_metod_taxben_komplet.pdf  

http://idea.cerge-ei.cz/files/danove-modely/certif_metod_taxben_komplet.pdf
http://idea.cerge-ei.cz/files/danove-modely/certif_metod_taxben_komplet.pdf
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Rozdíly ve zdanění práce u těchto mužů a žen jsou dány jejich rozdílným postavením v 

domácnosti. Pokud muž přestane pracovat, domácnost přijde o všechny daňové slevy. 

Pokud tento muž začne pracovat, domácnost naopak slevy získá (zaplacená daň je 

ponížena o tyto slevy) a tím je nižší i jejich PTR. Čistý výdělek manžela je proto o tyto 

slevy vyšší.  

Pokud žena, jako druhá vydělávající, začne pracovat, daňové slevy určené pro celou 

domácnost již uplatnit nemůže. Navíc její pracující manžel ztratí nárok na daňovou 

slevu na ni jako na nepracující manželku. Ženou zaplacená daň se tedy o slevy určené 

domácnosti jako celku nesníží a mužem zaplacená daň naopak vzroste (muž nemůže 

dále uplatňovat slevu na dani za nepracující manželku). Zvýšení čistého příjmu celé 

rodiny díky nástupu ženy do práce z pozice druhého vydělávajícího tak je výrazně nižší 

než při nástupu do práce muže v pozici prvního vydělávajícího. PTR těchto žen je tedy 

výrazně vyšší než u mužů v pozici prvních vydělávajících.  

Z Tabulky 2 je zřejmé, že genderové rozdíly v průměrné sazbě PTR jsou u domácností 

s dětmi výrazně vyšší než u bezdětných. V průměru dosahují téměř 20 procentních 

bodů (p.b.). Ženy v domácnostech s dětmi tak jsou zdaněním od práce demotivovány 

diametrálně více než jejich muži. 

Grafy 1a, b ukazují vývoj PTR s výší hrubého výdělku mužů a žen. Výše zmíněný rozdíl 

PTR mezi muži v pozici prvních a jediných vydělávajících a ženami v pozici druhých 

vydělávajících dosahuje maxima u rodičů s nejnižšími výdělky. Nízkovýděleční muži 

totiž na daních do veřejných rozpočtů odvádějí velmi malý podíl svých hrubých příjmů. 

U nich se totiž nejvíce projevuje vysoké daňové zvýhodnění na děti a ostatní daňové 

slevy. Naopak nízkovýdělečné ženy s dětmi odvádějí nadprůměrně vysokou část 

hrubých výdělků. Rozdíl v sazbě PTR mužů-otců a žen-matek ve druhém nejnižším 

výdělkovém decilu dosahuje obrovských téměř 30 p.b. v neprospěch žen. A i u osob se 

středním výdělkem (5. decil) tento rozdíl dosahuje stále vysokých 20 p.b. Rozdíl PTR 

sazeb je téměř srovnatelný pouze u desetiny nejvíce vydělávajících osob.  
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Graf 1a: Závislost participační daňové sazby (PTR)  

na výdělku ze zaměstnání 

 

Poznámka: Tento graf ukazuje průměrné PTR pro zaměstnance  

Zdroj: Vlastní výpočty využívající model Tax-ben a data ČSÚ SILC 

 

Graf 1b je obdobou Grafu 1a s tím rozdílem, že do výpočtu sazeb PTR jsou kromě 

zaměstnanců zahrnuti i podnikatelé.  

Graf 1b: Závislost participační daňové sazby (PTR)  

na hrubém výdělku 

 

Poznámka: Tento graf ukazuje průměrné PTR pro osoby, které jsou v současnosti samostatně 

výdělečně činné nebo zaměstnané.  

Zdroj: Vlastní výpočty využívající model Tax-ben a data ČSÚ SILC 

Vysoké participační sazby žen v pozici druhých vydělávajících opět ukazují na vysoké 

zdanění jejich práce. To potvrzují i mezinárodní porovnání OECD převzatá v Grafech 

2a a 2b. České ženy jsou podle výpočtů OECD zdaněny pátou nejvyšší participační 

daňovou sazbou v rámci srovnávaných zemí OECD.  
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Grafy 2a a 2b: Mezinárodní porovnání participačních  

daňových sazeb (PTR) 

 

 

 

Poznámka: PTR je vypočtena pro typizované sezdané domácnosti, ve kterých muž vydělává průměrný 
hrubý příjem v ekonomice a žena 67 % průměrného hrubého příjmu v ekonomice.  

Zdroj: OECD: Taxing wages 201611 

 

Z mezinárodního pohledu vysoké participační zdanění českých žen pramení 

z existence slevy na nepracující manželku v českém daňovém systému v kombinaci 

s vysokými celkovými sazbami pojistných.  

                                                 
11 http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2016_tax_wages-2016-en  
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Poznamka: PTR je vypoctena pro domacnosti, kde mzda zeny
odpovida 67 % a mzda muze 100 % prumerne mzdy v ekonomice

PTR zeny s 2 detmi v pozici druhe vydelavajici
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Citlivost na zdanění práce - daňová elasticita 

Zahraniční výzkumy ukazují, že ženy, obzvláště s dětmi, jsou výrazně citlivější na míru 

zdanění než ostatní jednotlivci. Ženy, většinou druhé vydělávající tedy na každé 

dodatečné procento zdanění jejich práce (tj. zvýšení PTR nebo MTR) reagují výrazně 

více než první vydělávající.12 Zdanění druhých vydělávajících by tedy dle teorie 

optimálního zdanění13 mělo být nižší než u prvních vydělávajících.14 Situace v ČR je 

však přesně opačná. To, jak ukazujeme dále, přispívá k obrovskému poklesu v míře 

zaměstnanosti žen v období rodičovství.  

Odhady citlivosti (elasticity) ekonomické aktivity na výši mzdy, tedy i velikost zdanění 

se v zahraničních studiích často liší. (Bargain 2012) tvrdí, že velká část rozdílů vychází 

z odlišné metodologie těchto studií. Nicméně metastudie (Chetty 2012) jako 

konsensuální uvádí citlivost (elasticitu) 0,25. To znamená, že podíl ekonomicky 

aktivních v práceschopné populaci se při zvýšení mzdy o 1 % (například snížením 

zdanění práce) zvýší o 0,25 %.  

Empirické odhady citlivosti jednotlivců na zdanění práce (elasticit nabídky práce) jsou 

pro ČR vzácné. Odhady závislosti míry ekonomické aktivity na výši mzdy v počátečním 

období transformace již nejsou v současné situaci uplatnitelné (Chase, 1995). Bičáková 

(2011) na základě průřezových dat z roku 2002 odhaduje průměrnou citlivost 

(elasticitu) průměrné ženy na výši mzdy ve výši 0,16. Galuščák a Kátay (2014) 

odhadují, že 10% nárůst čisté mzdy (způsobený například snížením zdanění práce) 

zvýší podíl ekonomicky aktivních jednotlivců o 3,7 p.b.  

Kalíšková (2014) analyzovala dopady zavedení společného zdanění manželů v roce 

2005 na zaměstnanost českých žen. Zavedení společného zdanění manželů přitom má 

podobný vliv jako prostá změna zdanění jejich práce. Kalíšková (2014) ukazuje, že 

zavedení společného zdanění zvýšilo zdanění práce žen s nezaopatřenými dětmi a 

ve vazbě na to poklesla jejich míra zaměstnanosti o 3 p.b. U matek, jejichž manželé 

mají vysokoškolské vzdělání dělal pokles dokonce 5.5 p.b. Tyto odhady jsou podle ní 

spodním odhadem, protože využití společného zdanění manželů bylo v ČR dobrovolné.  

                                                 
12 Blundell a MaCurdy(1999), Meghir a Phillips(2010). 

13 Základní práci publikoval James Mirrlees již v roce 1971 (a získal za ni Nobelovu cenu). Blíže k praxi 
se dostal přístup New Tax Responsiveness, jehož představiteli jsou např. Martin Feldstein, Emmanuel 
Saez, Raj Chetty, Austen Goolsbee či Thomas Piketty. 

14 Alesina, Ichino, Karabarbounis (2007) 
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Ekonomická aktivita žen s malými dětmi 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, výše PTR spoluurčuje čisté příjmy domácností a tím 

ovlivňuje rozhodnutí mužů a žen, zda vykonávat výdělečnou činnost nebo zůstat 

ekonomicky neaktivní. To se následně projevuje v míře ekonomické aktivity dané 

skupiny osob.  

Celková míra ekonomické aktivity mužů je v ČR velmi vysoká. Horní panel Grafu 3 

ukazuje míru ekonomické aktivity českých mužů od 20 do 50 let, kteří nemají 

zdravotní problémy a nejsou studenty ani důchodci. Jejich míra participace se 

pohybuje v blízkosti 100 %. Naopak u žen míra ekonomické aktivity klesá s věkem a 

minima cca 60 % dosahuje kolem třicátého roku života. Vysoké úrovně mužů opět 

dosahuje až kolem 45 let věku.  

Graf 3: Míra ekonomické aktivity a rodičovství 

 

Poznámka: Uváděná míra ekonomické aktivity pro určitou věkovou skupinu vyjadřuje podíl 
zaměstnaných a nezaměstnaných mužů resp. žen této věkové skupiny na celkové populaci dané věkové 
skupiny. Výpočty jsou založeny na vzorku, ze kterého jsou vyloučeni studenti, důchodci a osob se 
zdravotními problémy omezujícími je v každodenních aktivitách. Podíly a ekonomická aktivita žen 
podle věku nejmladšího dítěte jsou vypočteny za ženy, u kterých je možné určit, zda žena dítě daného 
věku má. 

Zdroj: Vlastní výpočty využívající model Tax-ben a data ČSÚ SILC 

 

Výrazný pokles ekonomické aktivity žen způsobuje rodičovství. To dokladuje spodní 

panel Grafu 3, který uvádí profily zaměstnanosti a podíly žen zvlášť podle věku jejich 

nejmladšího dítěte. Enormně nízkou ekonomickou aktivitu celkem přirozeně vykazují 

ženy s nejmladšími dětmi do 3 let. Ale snížená ekonomická aktivita je patrná i u žen 

s nejmladším dítětem starým 4 až 9 let. Na snížené ekonomické aktivitě těchto žen se 
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podílí nastavení daňového systému v interakci s nastavením podmínek rodičovské 

dovolené a dlouhodobým nedostatkem míst v zařízeních výchovy a péče o děti 

předškolního věku. 

Ženy s menšími dětmi jsou tedy s podstatně větší pravděpodobností ekonomicky 

neaktivní než ostatní ženy a muži. Na nadprůměrně dlouhou dobu, kterou české ženy 

tráví mimo trh práce v důsledku rodičovství, upozorňuje (Pytlíková 2015). Dlouhá 

období mimo profesi a trh práce má negativní krátkodobé i dlouhodobé dopady jak na 

budoucí pracovní kariéru žen a příjmy domácnosti, tak na veřejné rozpočty. Dlouhé 

přerušení pracovní kariéry z krátkodobého i dlouhodobého pohledu snižuje příjmy 

žen15, tedy i jejich domácností a zároveň daňový výběr. Z dlouhodobého pohledu tyto 

ženy navíc čelí zvýšenému riziku nezaměstnanosti16. Dlouhodobé dopady lze 

vysledovat i ve výši starobních důchodů žen-matek.17 

Mezinárodní porovnání velký propad ekonomické aktivity žen v důsledku rodičovství 

potvrzují. V rámci 28 zemí EU je ekonomická aktivita českých mužů s dětmi do 6 let 

jedna z nejvyšších a u žen je tomu právě naopak (Tabulka 3). 

Tabulka 3: Pořadí ČR v žebříčku míry zaměstnanosti  

mužů a žen v rámci zemí EU28 

  Ženy Muži 

Celkově 16. (65,6 %) 5. (81,2 %) 

S 1 dítětem do 6 let 26. (41,1 %) 2. (94,8 %) 

S 2 dětmi do 6 let 26. (48,3 %) 2. (95,4 %) 

S 3 dětmi do 6 let 24. (38,0 %) 3. (92,0 %) 

Zdroj: ČSÚ, Zaostřeno na ženy a muže 2015
18

  

 

 

                                                 
15

 Vliv rodičovství na riziko nezaměstnanosti žen ukazují (Kalíšková2015) nebo (Bičáková 2010 a 2012). 

16
 Dopady rodičovství na výši starobních důchodů žen ukazuje (Šatava 2015). 

17
 https://www.czso.cz/csu/czso/4-prace-a-mzdy  

18
 https://www.czso.cz/csu/czso/4-prace-a-mzdy  

https://www.czso.cz/csu/czso/4-prace-a-mzdy
https://www.czso.cz/csu/czso/4-prace-a-mzdy
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Finanční podpora domácností s dětmi  

Nastavení zdanění práce ovlivňuje také velikost finanční podpory domácností s dětmi, 

protože spoluurčuje velikost čistých příjmů domácností. Vedle zdanění práce stát 

finančně podporuje domácnosti také systémem sociálních dávek. V neposlední řadě 

stát podporuje domácnosti s dětmi poskytováním veřejných služeb jako je například 

předškolní výchova a péče. V následující části se věnujeme pouze finanční podpoře 

domácností s dětmi formou úlev ve zdanění práce. Kvantifikujeme velikost této formy 

podpory domácností s dětmi a zasazujeme ji do mezinárodního kontextu.  

Finanční podpora domácností cestou zdanění práce je soustředěna zejména v dani 

z příjmu fyzických osob. V případě, že domácnosti s dětmi mají nárok na vyšší daňové 

odpočty, slevy a zvýhodnění než domácnosti ve výdělkově porovnatelných bezdětných 

domácnostech, pak stát skrze zdanění práce finančně podporuje domácnosti s dětmi.  

Míru finanční podpory domácností s dětmi lze kvantifikovat rozdíly v průměrných 

daňových sazbách domácností (ATR) u domácností s dětmi resp. bezdětných. Tyto 

rozdíly ukazují, jak velkou část superhrubých výdělků domácnosti odvedou 

do veřejných rozpočtů  formou daně z příjmu a pojistných.  

ATR i PTR popisují zdanění práce, každá však z jiného úhlu pohledu. ATR, kterou 

měříme na úrovni domácnosti, kvantifikuje jak velkou část ze superhrubého výdělku 

domácnost odvede státu na daních a pojistných. Vypovídá tedy o míře finanční 

podpory různých skupin domácností do té míry, že ukazuje, kdo odvede státu 

menší/větší část výdělků. Stát podporuje relativně více ty skupiny domácností, 

u kterých je průměr ATR nízký. Naproti tomu PTR měříme na úrovni jednotlivce. 

Ukazuje, o kolik více/méně domácnost odvede skrze daň z příjmu a pojistné, pokud 

její člen začne/přestane pracovat. Vyjadřuje tedy, jak zdanění práce ovlivňuje motivaci 

jednotlivce pracovat/nepracovat z pohledu navýšení příjmů celé domácnosti. Skupiny 

jednotlivců, jejichž domácnostem v případě nastoupení do práce stoupne celkové 

zdanění v průměru více, jsou od práce demotivovány více. 

Průměrné ATR pro domácnosti s dětmi resp. bez dětí v členěné podle jejich 

superhrubých příjmů (deseti příjmových skupin - decilů19) ukazujeme v Tabulce 4. 

Průměrná ATR bezdětných domácností je o více jak 5 procentních bodů vyšší než 

u domácností s dětmi. Bezdětné domácnosti tak ze svých superhrubých výdělků 

                                                 
19

 Decily jsou založeny na celkovém příjmu domácností poděleném počtem spotřebních jednotek v domácnosti.  
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odvádějí do veřejných rozpočtů o 5 procentních bodů více. Taková míra finanční 

podpory domácností s dětmi skrze zdanění práce je relativně vysoká a je porovnatelná 

s redistribucí mezi chudými a bohatými.20 Největší rozdíly v průměrných hodnotách 

sazeb ATR jsou patrné u nízkopříjmových domácností, kde jsou sazby bezdětných 

domácností více než 1,5x vyšší než ty uplatněné na domácnosti s dětmi. S rostoucím 

příjmem domácnosti (příjmovým decilem) se rozdíly rychle snižují, takže poměr sazeb 

v třetím nejnižším decilu klesá na 1,2 a v pátém decilu už na pouhých 1,07. To vyplývá 

ze způsobu podpory domácností s dětmi, kde jsou daňové slevy a zvýhodnění 

nastaveny jako absolutní částky, které relativně nejvíce snižují ATR nízkopříjmových 

domácností.  

 

Tabulka 4: Průměrné hodnoty ATR domácností s dětmi a bez nich 

    
Průměrné zdanění práce (ATR) domácnosti 

v % 

Skupiny domácností 
(decily) podle výše 

jejich superhrubých 
příjmů 

Podíl domácností  
s dětmi v % 

Bezdětné 
domácnosti 

(1) 

Domácnosti 
s dětmi 

(2) 

Poměr sazeb 

(1)/(2) 

1 32,9 44,2 31,8 1,4 

2 60,6 37,1 23,8 1,6 

3 62,9 36,3 30,1 1,2 

4 62,3 36,7 33,1 1,1 

5 58,9 37,0 34,7 1,1 

6 54,8 37,6 36,1 1,0 

7 48,7 38,9 37,1 1,1 

8 30,3 39,5 38,6 1,0 

9 26,4 40,0 39,8 1,0 

10 24,0 40,6 39,3 1,0 

Celkem   38,7 33,5 1,2 

Zdroj: Vlastní výpočty využívající model Tax-ben a data ČSÚ SILC 

 

Velikost finanční podpory domácnosti pomocí zdanění práce závisí nejen na jejích 

příjmech, ale i na její struktuře (např. počtu nezaopatřených dětí). V Tabulce 5 

ilustrujeme, že tato podpora domácností s malými dětmi je výrazně vyšší.   

                                                 
20 Například, takový rozdíl v ATR jako mezi domácnostmi s dětmi a bezdětnými není u bezdětných 
domácností mezi nejvyšším a jakýmkoli jiným příjmovým decilem. 
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Tabulka 5: Průměrné hodnoty ATR domácností s alespoň  

jedním dítětem do 11 let a ostatních domácností s dětmi 

  Průměrné zdanění práce [ATR] domácnosti v % 

 Skupiny domácností 
(decily) podle výše jejich 

superhrubých příjmů 

Domácnosti  
s dětmi do 11 let 

(1) 

Domácnosti  
s dětmi nad 11 let 

(2) 

Poměr sazeb 

(1) / (2) 

1 27,7 39,7 0,70 

2 21,9 28,0 0,78 

3 29,0 32,9 0,88 

4 32,2 34,4 0,94 

5 34,1 35,7 0,95 

6 35,4 36,9 0,96 

7 36,9 37,3 0,99 

8 38,1 39,2 0,97 

9 39,6 40,1 0,99 

10 38,6 40,6 0,95 

Celkem 32,1 35,7 0,90 

Zdroj: Vlastní výpočty využívající model Tax-ben a data ČSÚ SILC 

 

Taktéž mezinárodní srovnání ukazuje relativně vysokou finanční podporu domácností 

s dětmi skrze zdanění práce v ČR. Graf 4 ukazuje mezinárodní porovnání OECD čisté 

průměrné efektivní daňové sazby domácnosti (AETR) u typizovaných domácností s 

dětmi a bez nich. Na rozdíl od ATR, AETR zohledňují o dopady případně snížených 

sociálních dávek. AETR kvantifikuje podíl daně z příjmu a pojistných odvodů 

ponížených o přijaté sociální dávky na superhrubých příjmech domácnosti. Porovnání 

AETR u svobodných bezdětných domácností a domácností se dvěma dětmi a 

nepracující manželkou ilustruje míru přerozdělování od bezdětných domácností k těm 

s dětmi. ČR podle tohoto porovnání vykazuje velmi vysoký stupeň finanční podpory 

domácností s dětmi.  
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Graf 4: Čistá průměrná daňová sazba (AETR) podle typu  

domácností, 2013 

 

Poznámka: Čisté průměrné efektivní daňové sazby (AETR) kvantifikují podíl daně z příjmu a 
pojistných ponížených o přijaté sociální dávky na superhrubých příjmech domácnosti. Porovnání 
čistých průměrných daňových sazeb (AETR) u svobodných bezdětných domácností a domácností 
se dvěma dětmi a nepracující manželkou ilustruje míru přerozdělování od bezdětných domácností 
k těm s dětmi. 

Zdroj: a detaily výpočtu: OECD: Taxing wages 201621 

 

                                                 
21http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/taxing-wages-2016_tax_wages-
2016-en#.V6mNiriLShc#page37  

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/taxing-wages-2016_tax_wages-2016-en#.V6mNiriLShc
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/taxing-wages-2016_tax_wages-2016-en#.V6mNiriLShc
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Návrh na cílené snížení sazby pojistných 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti v jejich kombinaci se jako žádoucí jeví takové 

úpravy v nastavení zdanění práce v ČR, které sníží participační daňovou sazbu (PTR) a 

mezní daňovou sazbu (MTR) u rodičů menších dětí, kteří jsou tzv. druzí vydělávající a 

jejichž výdělečný potenciál je nižší (ať již důsledku nižšího vzdělání, omezeného výběru 

méně výdělečných zaměstnání v blízkosti bydliště nebo práce na částečný úvazek). U 

této skupiny lze totiž očekávat nejvýraznější zvýšení jejich pracovní aktivity.  

Požadovaného efektu je možno dosáhnout snížením sazeb pojistných uplatněných 

na nízké výdělky toho z rodičů dětí do 11 let věku, který více pečuje o děti. Tím by se 

snížilo zdanění jejich práce. To by vedlo ke zvýšení jejich motivace k práci, a následně 

zvýšení jejich zaměstnanosti a čistých příjmů jejich domácností. Navrhované opatření 

v podstatě supluje roli, kterou v řadě zemí plní výrazně vyšší a progresivní daň 

z příjmů. Nicméně, vzhledem k současnému nastavení daně z příjmu v ČR musí tuto 

roli suplovat systém pojistných. 

 

 

 

Stanovení maximální hranice ročního základu zajišťuje, že snížené zdanění by se 

projevilo nejvíce u žen s nízkými výdělky. Nárok a výši jejich očekávaných důchodů by 

toto opatření však neměnilo. Ke změně sazby by nedošlo u rodičů dětí s nejmladším 

dítětem starším 11 let nebo bezdětných mužů a žen, u kterých je zaměstnanost 

na velmi vysoké úrovni. U pojistného placeného zaměstnavatelem by také ke změnám 

nedošlo.  

Ideálně by se snížená sazba pojistného vztahovala na toho s rodičů, který vydělává 

méně. To je však v české daňové praxi technicky obtížné. Stále totiž není zavedeno 

jednotné inkasní místo (JIM), kde by se scházely informace o příjmech všech 

jednotlivců za předchozí období, vztazích mezi nimi a evidence jejich dětí. 

Navrhovaná úprava 

Ze současných 6,5 % snížit na 1,5% sazbu pojistného na sociální pojištění 

odváděné z ročního základu pro výpočet pojistného nepřesahujícího 60 % 

průměrné roční hrubé mzdy dosahované v národním hospodářství u toho rodiče, 

který více pečuje o dítě do 11 let věku.  
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V současnosti tak je prakticky nemožné z oddělené daňové a sociálně-pojistné 

evidence jednotlivců jednoznačně určit, které osoby spolu v domácnosti vychovávají 

dítě, kolik je dítěti let a jaké byly jejich příjmy v posledním období. Nedokonalým, ale 

schůdným technickým řešením by bylo vycházet z toho, který z rodičů strávil delší čas 

na rodičovské dovolené22. Ten je totiž v drtivé většině případů tím, který se i poté stará 

o děti s větší časovou intenzitou. V dalších výpočtech dopadů pro jednoduchost 

předpokládáme, že rodičem pečujícím intenzivněji o děti, na kterého se vztahuje 

snížená sazba pojistného, je žena. 

 

Dopady opatření 

Dopady na motivaci žen s malými dětmi k výdělečné činnosti 

Snížení pojistného by u rodičů intenzivněji pečujících o menší děti snížilo sazby PTR a 

MTR a zvýšilo jejich motivace k výdělečné činnosti, zaměstnanost a čisté příjmy 

dotčených domácností. Opatření by u žen s dítětem do 11 let, které jsou v pozici 

druhých vydělávajících v domácnosti, snížilo sazby PTR o 3,1 p.b., (ze 46 % na 42,9 %). 

I tak by jejich daňová demotivace k výdělečné činnosti zůstala výrazně vyšší než u 

jejich partnerů, prvních vydělávajících, kteří v průměru čelí sazbě PTR na úrovni 

podstatně nižší (24,5 %). 

Změny PTR u dotčených osob (ženy s dítětem do 11 let v roli druhého vydělávajícího 

v domácnosti) podle výše jejich superhrubého výdělku23 (decilu) ukazují Grafy 4a  

a 4b. K největšímu poklesu sazby PTR by díky opatření došlo u žen s nízkým 

výdělečným potenciálem. To je dáno tím, že snížená sazba pojistného by se vztahovala 

pouze na nižší výdělky. U žen s vysokým výdělečným potenciálem by se snížená sazba 

vztahovala pouze na malou část výdělků.  

  

                                                 
22 Dílčí technické detaily snížení pojistného jsou předmětem případného dalšího rozpracování tohoto 
opatření. Ve studii je neřešíme, protože nemají na logiku navrhovaného opatření významný vliv. 

23
 V tomto případě jde o decily založené na příjmech jednotlivců a nikoliv domácností.  
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Graf 4a: Změny PTR z výdělků ze zaměstnání u žen s menšími dětmi 

dosažené cíleným snížením sazby pojistných 

 

Zdroj: Vlastní výpočty využívající model Tax-ben a data ČSÚ SILC 

 

Graf 4b: Změny PTR ze všech výdělků u žen s menšími dětmi  

dosažené cíleným snížením sazby pojistných 

 

Zdroj: Vlastní výpočty využívající model Tax-ben a data ČSÚ SILC 

 

Opatření by u nízkovýdělečných žen snížilo i sazby MTR a díky tomu by zvýšilo 

motivaci pracovat více i u těch z této skupiny, které již pracují. Nicméně, dokud bude 

přetrvávat omezená nabídka flexibilních zkrácených úvazků, nelze výraznější nárůst 

odpracovaných hodin očekávat. Opatření by s ohledem na způsob konstrukce nemělo 

vliv na práci žen s vyššími výdělky bez ohledu na to, zda mají či nemají děti.  
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Graf 5a: Změny MTR ze zaměstnání u žen s menšími dětmi  

dosažené cíleným snížením sazby pojistných 

 

Zdroj: Vlastní výpočty využívající model Tax-ben a data ČSÚ SILC 
 

 

Graf 5b: Změny MTR z hrubých výdělků u žen s menšími dětmi  

dosažené cíleným snížením sazby pojistných 

 

Zdroj: Vlastní výpočty využívající model Tax-ben a data ČSÚ SILC 
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Dopady z pohledu finanční podpory domácností s menšími dětmi 

Navrhované opatření zvýší finanční podporu domácností s dětmi. U domácností 

s dítětem do 11 let klesne zdanění práce, protože se sníží zdanění práce žen. Průměrná 

daňová sazba (ATR) domácností s dětmi do 11 let by podle návrhu klesla o téměř 1 p.b. 

(Tabulka 5). 

Průměrná daňová sazba (ATR) domácností s dětmi do 11 let klesne bez ohledu 

na příjmy domácnosti. Domácnosti s těmito dětmi tak budou napříč příjmovými decily 

zdaněny méně než domácnosti se staršími dětmi a domácnosti bezdětné, jak ukazuje 

následující tabulka. 

 

Tabulka 6: Současná a navrhovaná průměrná daňová sazba (ATR)  

[v %] u domácností s dětmi a bezdětných 

  Současnost Návrh 

Skupiny 
domácností 

(decily24) podle 
výše jejich 

superhrubých 
příjmů 

Bezdětné 
domácnosti 

Domácnosti  
s dětmi nad 11 

let  

Domácnost  
s alespoň 

jedním dítětem 
do 11 let 

Domácnost  
s alespoň 

jedním dítětem 
do 11 let 

1 44,2 39,7 27,7 26,7 

2 37,1 28,0 21,9 21,1 

3 36,3 32,9 29,0 28,4 

4 36,7 34,4 32,2 31,5 

5 37,0 35,7 34,1 33,3 

6 37,6 36,9 35,4 34,6 

7 38,9 37,3 36,9 35,9 

8 39,5 39,2 38,1 37,3 

9 40,0 40,1 39,6 38,9 

10 40,6 40,6 38,6 38,3 

Průměr 38,5 35,7 32,1 31,3 

Zdroj: Vlastní výpočty využívající model Tax-ben a data ČSÚ SILC 

 

                                                 
24

 Decily jsou založeny na celkovém příjmu domácností poděleném počtem spotřebních jednotek v domácnosti.  
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Dopady navrhovaného opatření na veřejné rozpočty 

Čistý finanční dopad navrhovaného opatření na veřejné rozpočty by byl výsledkem 

dvou protichůdných efektů: (i) snížení průměrných příjmů veřejných rozpočtů 

připadající na jednoho poplatníka a (ii) zvýšení počtu daňových poplatníků, protože se 

zvýší počet pracujících osob. 

První efekt snížené sazby pojistného by snížil výnos pojistného na sociální pojištění 

pracujícími osobami pečujícími o děti mladší 11 let. Díky tomu, že návrh snižuje pouze 

pojistné placené zaměstnanci a samostatně výdělečně činnými osobami, nikoli pojistné 

placené zaměstnavateli, změny pojistného by neovlivnily výši superhrubých mezd a 

tím ani výnos daně z příjmu fyzických osob.  

Druhý efekt by zvýšil počet pracujících osob v důsledku vyšší motivace pracovat u žen 

s menšími dětmi. Na základě dostupných odhadů elasticit (Galuščák a Kétay 2014) 

předpokládáme, že by navrhované snížení sazby pojistného přivedlo zpět do práce 5 % 

dnes nepracujících žen s dětmi do 11 let věku. S ohledem na nízkou nabídku práce na 

částečný úvazek předpokládáme, že by šlo pouze o plné úvazky.25 Například u žen 

ve věku kolem 30 let by tak došlo ke zvýšení podílu jejich zaměstnanosti26 

ze současných 53 % na 55,5 %.  

V celkovém součtu by opatření vedlo k čistému poklesu příjmů veřejných rozpočtů 

o 1,77 mld. Kč ročně. V případě, že by opatření nemělo pozitivní vliv na zaměstnanost, 

což je nejpesimističtější varianta, došlo by k poklesu o 3,52 mld. Kč 

Nicméně je třeba zdůraznit, že naše odhady dopadů na veřejné rozpočty jsou velmi 

konzervativní, protože zahrnují jen okamžité a krátkodobé dopady na straně výnosu 

daně z příjmů a pojistného. Opatření by však mělo i dlouhodobé dopady. Protože tyto 

dopady je obtížné věrohodně kvantifikovat, uvádíme je pouze výčtem. 

Zvýšení zaměstnanosti matek s malými dětmi a související zvýšení čistých příjmů 

jejich domácností by snížilo nároky na vyplácení řady sociálních dávek odvozovaných 

z příjmů domácnosti. Dřívější návrat matek do práce by snížil riziko jejich 

nezaměstnanosti, což by mělo pozitivní dopad na výdělečný potenciál v jejich další 

pracovní kariéře. Existující empirické studie (Pytlíková 2015) ukazují, že zkrácení 

                                                 
25 Jejich výdělek odhadujeme na základě tzv. Heckmanova modelu. 

26 Podílu počtu zaměstnaných žen ve věku 30 let na počtu práceschopných žen v tomto věku celkem.  
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absence žen-matek na trhu práce o jeden rok vede k trvalému navýšení výdělku 

v průměru o 1 %. To by představovalo nejen další a navíc trvalé navýšení čistých 

příjmů domácností, ale skrze přímé i nepřímé daně i zvýšení daňových příjmů 

veřejných rozpočtů. To by přispělo ke snížení rizika ohrožení chudobou domácností 

s menšími dětmi. S odkazem na absenci věrohodných empirických výzkumů lze jen 

spekulovat, nakolik by vyšší zaměstnatelnost a vize vyšších příjmů domácností mohly 

zvýšit motivaci k většímu počtu dětí. 

Citlivostní analýza 

Pro úplnost v Tabulce 7 uvádíme, o kolik by klesly příjmy veřejných rozpočtů 

pro alternativní nastavení parametrů navrhovaného opatření nebo při rozdílném 

nárůstu zaměstnanosti žen.  

Tabulka 7: Pokles příjmů veřejných rozpočtů [mld. Kč] pro dvě  

věkové hranice dítěte a různé předpoklady o zvýšení ekonomické  

aktivity žen s menšími dětmi 

 Předpokládané zvýšení podílu zaměstnaných žen s dětmi [p.b.] 

 Věková 
hranice  

0  0,5 1 2 3 4 5 

9 let 2,90 2,73 2,56 2,22 1,88 1,54 1,20 

11 let 3,52 3,34 3,17 2,82 2,47 2,12 1,77 

 

Snížení hranice věku dítěte, při které má pečující rodič nárok na snížené pojistné, z 11 

na 9 let, přirozeně snižuje dopady na veřejné rozpočty. Nastavení této hranice na 9 let 

by i lépe odpovídalo účelu opatření. U žen s dětmi do 9 let totiž identifikujeme pokles 

jejich ekonomické aktivity, u žen s dětmi od 9 do 11 let již nikoli. Nicméně se i tak 

domníváme, že hranice 11 let je vhodnější, protože jde o věk, kdy se často mění režim 

docházky do školy s ohledem na větší samostatnost dítěte.  

Zvýšení předpokladu o zvýšení zaměstnanosti 1 p.b. snižuje čisté náklady veřejných 

rozpočtů o cca 340 mil. Kč respektive cca 350 mil. Kč, v závislosti na hranici pro věk 

dítěte.   
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Závěr 

Ekonomická aktivita žen pečujících o menší děti je v ČR velmi nízká. Přitom 

ekonomická aktivita mužů nebo žen ve vyšším věku patří v mezinárodním kontextu 

k jedněm z nejvyšších. Jednou z příčin tohoto propadu je nastavení zdanění. 

Ženy s dětmi jsou ve většině domácností v pozici druhých vydělávajících. To znamená, 

že vydělávají méně než jejich partneři a jejich pracovní kariéra navíc byla na delší dobu 

přerušena. To je důvod proč zpravidla muži uplatňují daňové odpočty a slevy 

připadající na celou domácnost (zvýhodnění na dítě, odpočty za hypotéční úvěry a 

další) a zdanění jejich práce je tak výrazně nižší než u žen pečujících o dítě. Rozdíly ve 

zdanění pak více odrazuje ženy od výdělečné činnosti, což se projevuje v jejich nízké 

míře ekonomické aktivity. 

Námi navrhované opatření by v rodinách s dítětem do 11 let snížilo pojistné placené 

rodičem více pečujícím o dítě do 11 let věku o 5 p.b., a to z ročního základu pojistného, 

nejvýše však ze základu pojistného odpovídajícího 60 % průměrné roční hrubé mzdy v 

ekonomice. To by snížilo zdanění práce rodičů s nízkým výdělkovým potenciálem a 

více než dnes je motivovalo k výdělečné činnosti. Opatření by zlepšilo i ekonomickou 

situaci jejich domácností. Opatření je zacíleno na ty osoby, u kterých lze předpokládat 

vysokou citlivost na motivace k výdělečné činnosti. Opatření je alternativou 

k zásadnější a mnohem náročnější rekonstrukci celého systému přímého zdanění. 

Velmi konzervativní odhad okamžitých nákladů opatření v podobě poklesu vybraného 

pojistného je 1,77 mld. Kč. Od toho je třeba odečíst obtížně odhadnutelné úspory 

veřejných rozpočtů na sociálních dávkách těm domácnostem, které je už nebudou 

potřebovat. Podstatné jsou však i dlouhodobé pozitivní dopady tohoto opatření, které v 

této studii nekvantifikujeme. Opatření by zkrátilo průměrný čas návratu žen do práce, 

snížilo riziko nezaměstnanosti a zvýšilo jejich budoucí výdělky. To by zlepšilo 

postavení žen na trhu práce (mzdová mezera muži-ženy v ČR patří k nejvyšším v EU), 

posílilo ekonomickou situaci a nezávislost domácností (domácnosti s dětmi častěji 

padají pod hranici chudoby) a zvýšilo příjmy veřejných rozpočtů (ženy s vyššími příjmy 

by odváděly více skrze daně a pojistné). Díky vyšším výdělkům a menšímu riziku 

nezaměstnanosti by ženy ve stáří získaly vyšší starobní důchody. 

Z dlouhodobého pohledu má opatření potenciál zvýšit také ochotu českých žen mít děti 

a mít dětí více. V této oblasti se však v ČR nedostává empirických výzkumů. Některé 
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zahraniční výzkumy však poukazují na vliv finanční podpory rodin s dětmi resp. vliv 

služeb péče o děti na motivaci mít dítě (Cohen, Dehejia, a Romanov 2013, Laroque and 

Salanie 2014 a Raute 2015), resp. (Feyrer, Sacerdote, and Stern 2008). Doepke a 

Kindermann (2016) však tvrdí, že poskytování služeb péče o děti, zejména pokud jsou 

zaměřeny na snížení nákladů rodičovství dopadajících na matku, může zvýšit 

porodnost dvojnásobně.  

Ačkoliv náš návrh není primárně myšlen jako nástroj na podporu porodnosti, může ji 

pozitivně ovlivnit. V případě, že se ženy s menšími dětmi rozhodnou zapojit dříve 

do výdělečné činnosti, zvýší se jejich domácnostem za stejnou práci čisté příjmy. 

V případě, že se pracovat nerozhodnou, jejich situace nijak nezmění.   
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