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Zápis z workshopu 
 
 
Ve čtvrtek 1. 12. 2022 se na půdě CERGE-EI uskutečnil workshop na téma dopadů 
rodičovského příspěvku na postavení žen na trh práce. Workshop se uskutečnil jako 
součást výzkumného úkolu 09-S4-2021-VUBP: Determinanty a dopady volby délky 
rodičovské dovolené v ČR.  
 
Workshop začal prezentací člena řešitelského týmu Filipa Pertolda, který představil 
vyhodnocení dopadu navýšení rodičovského příspěvku od 1. 1. 2020 na participaci žen 
na trhu práce a na jejich odpracované hodiny. Výsledky prezentované studie ukazují, že 
navýšení rodičovského příspěvku vedlo ke snížení míry participace na trhu práce 
zasažené skupiny matek s malými dětmi a ke snížení odpracovaných hodin. Největší 
dopad je patrný mezi ženami s dokončeným vysokoškolským vzděláním a mezi matkami, 
které čerpaly rodičovský příspěvek na první dítě. U druhé skupiny je vysoká 
pravděpodobnost, že neočekávané navýšení rodičovského příspěvku jim umožnilo 
překlenout dobu před odchodem na mateřskou dovolenou s druhý narozeným dítětem 
bez nutnosti návratu na trh práce. Vyhodnocení reformy na pracovní aktivitu matek bylo 
doplněno vyhodnocením dopadů na otce, u kterých nepozorujeme žádný vliv.  
 
V prezentaci autoři dále diskutovali nový způsob kvantifikace preferencí mužů (otců) 
a žen (matek) zůstat doma a starat se o své potomky. Zatímco ženy jsou ochotné hlídat 
dítě za menší kompenzaci než se starat o své nemocné rodiče, mezi muži žádný takový 
diskriminační prvek nepozorujeme. Tento rozdíl autoři nazývají child premium.  
 
Jako druhý na workshopu vystoupil Ondřej Strava, zástupce MPSV. Ve svém vystoupení 
se vrátil k okolnostem navýšení rodičovského příspěvku. Připomněl, že negativní 
důsledek zvolené formy implementace navýšení rodičovského příspěvku nebyl pouze 
propad aktivity žen na trhu práce, ale i ztráta důvěry společnosti v kroky vlády. Ve snaze 
podobným excesům předejít, je dle něj, vhodné, aby se vysocí úředníci orientovali v cost-
benefit analýze a zvládli vyhodnotit možné dopady různých politik.  
 
V otevřené diskuzi s účastníky workshopu autoři studie dále detailněji popsali identifikační 
strategii použitou k odhadnutí kauzálního efektu navýšením rodičovského příspěvku na 
aktivitu na trhu práce žen. Došlo tak k vyvrácené některých obav zástupců MPSV. 
 
Přílohy: 
1 Pozvánka 
2 Prezenční listina 
3 Prezentace 
 
 
Zapsal: Michal Šoltés  
 
 

 



Přijměte prosím pozvání na workshop s diskusí na téma:

Dopady navýšení rodičovského 
příspěvku na trh práce
Workshop proběhne hybridní formou, prezenčně i on-line.

1. prosince 2022
14:00–16:00

CERGE-EI
Politických vězňů 7
Praha 1

autoři výzkumu:
Jakub Grossmann, Filip Pertold 
Michal Šoltés, Matěj Šarboch

Workshop představí výsledky výzkumu, 
který zkoumá dopady navýšení 
rodičovského příspěvku v roce 2020 
o 80 tisíc Kč na zapojení matek malých 
dětí na trhu práce. 

Navýšení rodičovského příspěvku vedlo 
k prodloužení doby čerpání a snížilo 
míru participace na trhu práce a počet 
odpracovaných hodin. Míra participace 
na trhu práce matek malých dětí poklesla 
o 6 procentních bodů z přibližných 
40 %. Největší propad je patrný mezi 
prvorodičkami (o 10 p. b. z původních 
36 %) a mezi matkami s vysokoškolským 
vzděláním (o 16 p. b. z původních 50 %).

IDEA WORKSHOP
Institut pro demokracii 
a ekonomickou analýzu

Registrujte se předem zde: 
https://bit.ly/registrace-workshop

Kontakt:
Eva Peňázová 
eva.penazova@cerge-ei.cz 
tel: +(420) 602 698 440

https://bit.ly/registrace-workshop
mailto:eva.penazova@cerge-ei.cz


PREZENČNÍ LISTINA  
 

Dopady navýšení rodi čovského p říspěvku na trh práce 

 

Kdy: 1. 12. 2022, 14:00 – 16:00 hodin 

Kde: Budova CERGE-EI, místnost 402 

 

Jméno Příjmení 
 

Podpis 

Jitka Špeciánová 
 

Robin Maialeh 
 

Jan Pavec 
 

Lenka Simerská 
 

Magdaléna Klimešová 
 

Jana Černoušková 
 

Ondřej Strava 
 

Benjamin Činčila 
 

Barbora Chrudimská 
 

Otakar  Hampl 
 

Petra Sofie Haken 
 

Eva  Peňázová 
 

Daniel Münich 
 

 



Rodičovský příspěvek a trh 
práce:

dopady a možné mechanismy
Jakub Grossmann (CERGE-EI)

Filip Pertold, CERGE-EI (filip.Pertold@cerge-ei.cz)

Matěj Šarboch (Czech National Bank)

Michal Šoltés (VUBP, Charles University)

Součástí výzkumného úkolu 09-S4-2021-VUBP: Determinanty a dopady volby délky 
rodičovské dovolené v ČR



Motivace – Jak peněžitá pomoc 
rodinám ovlivňuje zaměstnanost?  

• Velká celosvětová diskuse jak efektivně pomáhat rodinám – daňové slevy 
versus dávky a jejich vedlejší efekty. 

• Zaměstnanost matek malých dětí – V mnoha zemích výrazně zaostává za 
zbytkem trhu práce 

Potenciální příčiny:  

- dávky, nabídka institucionální péče, rodičovská dovolená, společenské 
normy

Kvantifikujeme dopady navýšení rodičovského příspěvku na trh práce

- Od dvou let věku dítěte není navázán rodičovskou péči o děti, ani na 
omezení výdělečné činnosti 

Hypotéza: Peněžní pomoc rodinám snižuje motivaci k participaci na trhu 
práce (zejména u matek)



• Dávky jsou důležitá část rodinné politiky 

• Peněžitá pomoc mateřství a následně rodičovský příspěvek a 

dovolená 

• Rodiče volí jak dovolenou, tak délku příspěvku. 

• Před reformou celková výše: 220 000 (7x average wage)

• Délka čerpání příspěvku maximum do 4 let věku dítěte 

• Měsíční výše maximální ve výši PPM 

• Délka čerpání dovolené: do 3 let věku dítěte, poté neplacené volno

Reforma: Nárůst příspěvku z 220 na 300k celkové výše (cc 10 mld

výdajů ročně navíc)

Další aspekty: Ve školním roce po třetím věku dítěte, má dítě nárok na 

místo ve školce 

Institucionální shrnutí 



Rodinná politika v ČR



Dávky státní sociální podpory 
(ČSÚ) 



Instituce 
Reforma schválená vládou v květnu 2019. Od 1. ledna se reálně začalo čerpat 
80 tisíc. 

Kdo měl nárok? 

Rodiče, kteří čerpali příspěvek k 1.lednu 2020

Motivace byla prodloužit čerpání k 1.lednu 2020

Ovlivněná skupina

1. Rodiče s dětmi do 4 let věku dítěte, kteří mohli prodloužit čerpání k 1. lednu. 

2. Rodiče s dětmi do 4 let věku dítěte, kteří plánovali ukončit čerpání po 1. 
lednu

3. Rodiče, kteří začali čerpat po 1.lednu. 

Vliv očekávání: 

Rodiče od května mohli spoléhat, že to dostanou (pokud věřili vládě)

Mechanismus: Defaultně došlo k navýšení 



Kdo má nárok? 



Jak se měnilo čerpání příspěvku? 



Jak se měnilo čerpání příspěvku? 



Empirická strategie 

• Testovaná hypotéza: Rodiny s nárokem na příspěvek 
snížili aktivitu na trhu práce

• Zasažená skupina: s dětmi 0-3.99

• Kontrolní skupina: s dětmi 4+

• Metoda: Rozdílů v rozdílech

• Předpoklad společného trendu před reformou 

• Od 2. čtvrtletí je efekt reformy překrytý s lockdownem. 

Náš výběr ovlivněné a kontrolní skupiny: 

Matky 2-3.99 (věk nejmladšího dítěte), 

kontrolní skupina : 4-5.99



Data 
• Výběrové šetření pracovních sil

• Rotační panel (5 čtvrtletí), použité jako průřezová data

• Nejsou informace o čerpání rodičovského příspěvku, ani o 
mzdách 

• Detailní informace o počtu odpracovaných hodin a 
zaměstnanosti 

Které proměnné nás zajímají? 

Participace na trhu práce 

Obvykle odpracované hodiny 

Kontrolní proměnné: běžné charakteristiky. 



Výsledky – participace matek na trhu 
práce 



Výsledky podle vzdělanostních skupin



Výsledky podle počtu dětí



Výsledky – dynamika



Výsledky - dynamika



Diskuse: Proč jsou nejvíce ovlivněny matky s 
jedním dítětem a vysokoškolačky? 

Matky s jedním dítětem plánují další – pouze krátká 
perioda zaměstnanosti v přestávce. Dávka jim 
„pomáhá“ překlenout nutnost se vrátit k 
zaměstnavateli 

- problémy v dlouhém období

Vysokoškolačky: 

• Znalost systému 

• Začaly z kratší délky čerpání 

• Lepší vyjednávací podmínky u zaměstnavatele 



Diskuse: Co otcové? 



Diskuse: Jak si matky a otcové cení péči? 



Shrnutí výsledků

• Ukazujeme krátkodobý efekt zvýšení rodičovského 

příspěvku na zaměstnanost matek dětí do čtyř let. 

• Vedlo to v průměru k poklesu zaměstnanosti o 15 

procent u matek s dítětem mezi 2-3.99. U 

vysokoškolaček a matek s prvním dítětem je efekt vyšší. 

• Většina efektu v zaměstnanosti nikoliv v počtu 

odpracovaných hodin za den 



Závěr a doporučení

• Potvrzujeme předchozí literaturu, participace matek na trhu 
práce je velmi ovlivněna designem a změnami v 
rodičovském příspěvku

• Nejen výše, ale zejména délka čerpání příspěvku hraje 
důležitou roli. 

• Implikace pro současnou debatu: 
• Současná inflace již téměř požrala navýšení o 80k 

• Zkrácení délky čerpání příspěvku a synchronizace s 
rodičovskou dovolenou může vést k nárůstu zaměstnanosti 
matek, zejména mezi prvním a druhým dítětem. 

• Zároveň by pomohl vyšší počet částečných úvazků (kroky 
provedeny), plus nabídku předškolkové péče. 
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