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Současná právní úprava zákonného věku odchodu do důchodu diskriminuje muže tím, že 
je rozdílná pro muže a ženy a že stanovuje výši důchodového věku v závislosti na počtu 
vychovaných dětí. Přitom současně znevýhodňuje ženy na pracovním trhu v důsledku toho, že 
dřívější zákonný věk odchodu do důchodu v praxi uměle zkracuje profesionální dráhu žen-matek 
(spolu s mateřskou a rodičovskou dovolenou a vzhledem k tomu, že lidé už v předdůchodovém, 
tím více v důchodovém, věku mají na trhu práce oslabené postavení). Současná právní úprava 
stanovení výše důchodového věku v závislosti na počtu vychovaných dětí podporuje přetrvávající 
stereotyp, že o dítě má pečovat především žena. Navazuje totiž na historický vývoj systému 
důchodového pojištění v určitém společenském prostředí, od kterého se to dnešní zcela liší. 
Mateřství by nemělo automaticky ani být důvodem k nějakým „výhodám“, ani znamenat 
znevýhodnění na pracovním trhu, neboť příslušnost k ženskému pohlaví automaticky neznamená 
rodičovskou kvalifikaci a příslušnost k mužskému neznamená obdobnou diskvalifikaci. Současná 
právní úprava tuto skutečnost již reflektuje především v institutu rodičovské dovolené. 

Pokud právní úprava stanovení výše důchodového věku, z hlediska rovných příležitostí 
dnes již zastaralá, měla být „odměnou“ za výchovu dítěte, tak není odůvodněné, proč nebyla 
uplatněna adekvátně u mužů, kteří sami o své děti pečovali buď z důvodu ovdovění, či svěření 
dětí do své péče a není ani zdůvodněno u normálně fungujících rodin se společnou péčí o 
výchovu dětí oběma rodiči. S ohledem na jiné novelizované právní předpisy, kde je již princip 
rovného zacházení uplatňován (např. návrh nového zákoníku práce), lze předpokládat narůstající 
počet mužů, kteří hodlají rovnoměrně sdílet rodičovské povinnosti. 

 

 

POPIS SOUČASNÉHO STAVU: 

 

Současná právní úprava nesnižuje důchodový věk muže vychovávajícího dítě. Důchodový 
věk je stanoven pro muže a ženy rozdílně s tím, že ženě se důchodový věk ještě dále snižuje 
podle počtu vychovaných dětí. Důchodový věk by se měl nicméně postupně vyrovnávat a v roce 
2012 měl být stanoven shodně pro muže a ženy, které nevychovaly žádné dítě, na 63 let1. Účinná 
právní úprava však umožňuje, aby se i po roce 2012 důchodový věk mužů a žen lišil, neboť i poté 
se bude důchodový věk žen snižovat v návaznosti na počtu vychovaných dětí. 

                                                           
1  Zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), který nabyl účinnost dne 1. ledna 1996, zavedl již od roku 
1996 postupné zvyšování důchodového věku pro nárok na starobní důchod, a to diferencovaně pro muže a ženy 
s tím, že u žen je tempo zvyšování důchodového věku rychlejší z důvodu postupného sjednocování důchodového 
věku muže a ženy. Podle současné právní úpravy má zvyšování důchodového věku probíhat až do r. 2012, do 
dosažení stavu, kdy bude stejný důchodový věk 63 let pro muže a bezdětnou ženu a u ostatních žen bude 
odstupňován podle počtu vychovaných dětí od 59 let až do 62 let. 
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Takto nastavený systém vyplývá ze zákona o důchodovém pojištění2. Lze říci, že 

ustanovení v § 32 tohoto zákona, vymezující dosažení důchodového věku, zcela otevřeně 
diskriminuje muže, jednak stanovením rozdílného důchodového věku pro muže a ženy, a jednak 
tím, že ženě se ještě tento věk dále snižuje podle počtu vychovaných dětí3. Zákon o důchodovém 
pojištění4 konkrétně vymezuje, kdy je splněna podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na 
starobní důchod; podmínka se považuje za splněnou, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o 
dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Vyhláška ministerstva práce a 
sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění5, dále vymezuje jaké doby se 
započítávají do doby péče o dítě potřebné ke splnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na 
starobní důchod.  

Současná právní úprava důchodového pojištění nesnižuje, na rozdíl od žen, důchodový 
věk muže vychovávajícího dítě, a tak podporuje přetrvávající stereotyp, že o dítě pečuje 
především žena. Ani dnes diskutované změny v důchodovém pojištění do budoucna zatím 
nepočítají s vyrovnáním nároků mužů a žen. Zákon také nepamatuje na případy, kdy dítě 
vychová samotný muž, např. když matka zemře nebo je mu dítě svěřeno do výchovy, ani v těchto 
případech se mu podle současné úpravy nesníží důchodový věk.  

Je třeba brát v úvahu i to, že rozdílný důchodový věk může mít v konkrétních a dost 
četných případech za následek znevýhodnění žen na trhu práce. Týká se to především matek více 
dětí, které stráví obvykle řadu let na mateřské a rodičovské dovolené, potom s obtížemi pokračují 
ve své přerušené pracovní kariéře a pak je jim na jejím konci omezena možnost využívat 
zkušenosti a nabytou kvalifikaci obdobně jako ji mají muži. Již v předdůchodovém věku se totiž 
postavení žen i mužů na trhu práce zhoršuje právě vzhledem k blížícímu se důchodu (u matek 
více dětí vhledem k působení zákonného důchodového věku dříve, než u mužů či bezdětných 
žen). Po dosažení důchodového věku mohou zaměstnavatelé využívat (a také to dělají) této 
skutečnosti k odmítání prodloužit pracovní smlouvy s odvoláním na dostatek mladších uchazečů 
o zaměstnání. Souběh pobírání důchodu a výdělečné činnosti dnes proto není častý, odložení 
odchodu do důchodu do vyššího věku, a tím dosažení vyššího základu pro výpočet důchodu, je 
z již zmíněného přístupu zaměstnavatelů obtížné. To vše se odráží i v rozdílech ve výši důchodů 
mužů a žen.  

Pokud jde o rozdílný důchodový věk pro nárok na starobní důchod pro muže a ženy, 
komunitární právo dosud připouští výjimku6, a to v tom smyslu, že výslovně vylučuje z její 
působnosti stanovení důchodového věku z důvodů, že v důchodových systémech různých 
členských států EU dosud existuje odlišný důchodový věk. Počítá se však s tím, že postupně se 
bude důchodový věk sbližovat směrem k vyšším hodnotám, a proto se ukládá členským státům 
EU periodicky zkoumat z hlediska sociálního vývoje otázky vyloučené z její působnosti a 
posuzovat oprávněnost pro udržení dané výjimky. 

 

 
                                                           
2  § 32 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
3  § 32 odstavci 1 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
4  § 32 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
5  § 4 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
6 čl. 7 Směrnice Rady 79/7 (EEC) o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy 
v otázkách sociálního zabezpečení 
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NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ: 

 

V zásadě se nabízejí dvě východiska ze situace, kdy právní úprava otevřeně diskriminuje 
jedno pohlaví. Dosavadní úpravu důchodového věku v závislosti na počtu vychovaných dětí je 
možné změnit dvěma způsoby: 

1) možnost snižování důchodového věku v závislosti na počtu vychovaných dětí 
upravit pro obě pohlaví nebo  

2) oběma pohlavím důchodový věk stanovit shodně bez možnosti snižování. 

 

Vzhledem k tomu, že by se v obou případech jednalo o poměrně radikální zásah do 
stávající úpravy, a k tomu, že se v současnosti diskutuje a připravuje, již nevyhnutelná, reforma 
celého důchodového systému, je třeba, aby nejdříve politická reprezentace dospěla ke shodě. 
Řešení tohoto problému by však v každém případě mělo být součástí připravované reformy 
důchodového pojištění. Zvážit by bylo třeba i zda existují možnosti stanovení flexibilního 
důchodového věku, aby byly zohledněny individuální rozdíly s ohledem na rozdílné životní, 
rodinné a profesní dráhy a různé tempo biologického stárnutí bez ohledu na pohlaví (mj. 
zohlednit spíše tzv. „funkční věk“ spíše než „kalendářní věk“).  

 Rada vlády ČR pro lidská práva se domnívá, že řešení stávající nerovnosti by bylo vhodné 
zapracovat do připravované důchodové reformy.  


