MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Tiskové oddělení

Úpravy v rámci důchodového pojištění,
které schválil Senát
Tisková zpráva
Zákon, kterým se mění zákon a. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon a. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, zákon a. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon a. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Důchodový věk se bude postupně prodlužovat i po roce 2006 – o dva
měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen, a to až do dosažení stejného důchodového
věku pro muže a bezdětné ženy na 63 let. Ženy s dětmi budou odcházet do
důchodu v 59 až 62 letech – podle počtu vychovaných dětí.
Přijatá úprava ruší dočasně krácený starobní důchod. Ten zůstane
zachován pouze pro lidi s částečnou nebo plnou invaliditou. Ostatní budou moci
odejít do předčasného starobního důchodu, ale jejich penze už bude trvale
krácena.
Doba studia po 18. roce věku před rokem 1996 se bude započítávat
nejvýše v rozsahu 6 let a z 80%. Doba studia před 18.rokem se bude započítávat
celá.
Ruší se omezení souběhu starobního důchodu a výdělku během
prvních dvou let. To znamená, že penzisté si budou moci neomezeně
přivydělávat k důchodu ode dne, kdy do penze nastoupí. Musí ale mít uzavřenu
pracovní smlouvu na dobu určitou, a to nejdéle na jeden rok.
Povinnost platit pojistné na důchodové pojištění budou mít OSVČ,
které budou vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost. U vedlejší
činnosti bude účast, jako dosud, závislá na výši příjmů – OSVČ, jejichž činnost má
doplňkový charakter, tj. např. důchodci, studenti, apod., nebudou platit z malých
příjmů pojistné.
U OSVČ bude činit minimální vyměřovací základ pro pojistné na
sociální zabezpečení v roce 2004 40%, v roce 2005 45% a od roku 2006 50%
rozdílu mezi dosaženými příjmy ze samostatně výdělečné činnosti a
vykázanými výdaji.
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