Stav jednání o I. etapě
důchodové reformy

Ministr práce a sociálních věcí
29. listopadu 2007

Petr Nečas

Dosavadní průběh prací
• MPSV připravilo návrh novely zákona
o důchodovém pojištění a souvisejících zákonů.
• Meziresortní připomínkové řízení ukončeno
v září 2007.
• V září až říjnu 2007 dopracování paragrafovaného
znění návrhu zákona s přihlédnutím k výsledkům
připomínkového řízení.
Současný stav
• V současné době materiál projednává
politická komise pro důchodovou reformu.
– ustavena v červenci 2007 – zástupci politických stran
zastoupených v Poslanecké sněmovně (5 x 2)
– zasedá zhruba 1 x za měsíc

Navrhovaná opatření MPSV (I)
1)

Prodloužení potřebné doby pojištění
z 25/15 roků na 35/20 roků
•

postupně mezi lety 2010 a 2020 vždy o 1 rok za každý
kalendářní rok

2)

Omezení zápočtu náhradních dob pojištění
pro nárok na starobní důchod na 80 %
(s výjimkou péče o dítě do 4 let a závislé osoby)

3)

Zvyšování důchodového věku na 65 let
pro muže i ženy
•

postupně stejným tempem jako doposud, tj. o 2 měsíce
pro muže a 4 měsíce pro ženy

Navrhovaná opatření MPSV (II)
4)

Zrušení podmínky sjednání pracovněprávního
vztahu nejvýše na 1 rok
•

5)

pro nárok na výplatu starobního důchodu

Transformace invalidního důchodu na starobní
při dovršení věku 65 let
•

6)

administrativní opatření bez vlivu na výši důchodu

Sjednocení věkové hranice pro „trvalý“ nárok
na vdovský/vdovecký důchod
•

ze současných 55 a 58 let na věk o 4 roky nižší, než je
důchodový věk pro muže stejného data narození

Navrhovaná opatření MPSV (III)
7)

Přehodnocení definice plné a částečné invalidity
•

zavedení jediné invalidity ve třech stupních
(místo současných plných a částečných invalidních důchodů)
v závislosti na % omezení schopnosti výdělečné činnosti
•
I. stupeň – pokles mezi 35 – 49 %
•
II. stupeň – pokles mezi 50 – 69 %
•
III. stupeň – pokles nad 70 %

•

výše invalidního důchodu se bude lišit získávaným
procentem za rok pojištění
•
I. stupeň – 0,5 %
•
II. stupeň – 0,75 % (odpovídá současnému
částečnému invalidnímu důchodu)
•
III. stupeň – 1,5 % (odpovídá současnému
plnému invalidnímu důchodu)

•

k případnému snížení důchodu u současných důchodců
dojde až od 13. splátky po provedení první kontrolní
lékařské prohlídky za účinnosti tohoto opatření

Navrhovaná opatření MPSV (IV)
8)

Sjednocení věkové hranice pro stanovení dopočtené
doby u mužů a žen
•

9)

nově pro všechny důchodový věk bezdětných žen

Krácení dopočtené doby, pokud není doba od dosažení
věku 18 let do vzniku invalidity kryta dobou pojištění

10) Nepovažovat dobu studia probíhající ode dne nabytí
účinnosti tohoto opatření za náhradní dobu pojištění
11) Zachovat hodnocení doby studia jako náhradní doby
pojištění pro účely zjištění potřebné doby pojištění pro
nárok na invalidní důchod
12) Zvyšování procentní výměry starobního důchodu za
dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku
na důchod při souběžném pobírání poloviny důchodu

Opatření, u kterých existuje
většinová shoda (I)
2)

Omezení zápočtu náhradních dob pojištění na
80 % (s výjimkou péče o dítě do 4 let a závislé
osoby)

4)

Zrušení podmínky sjednání pracovněprávního
vztahu nejvýše na 1 rok (pro nárok na výplatu
starobního důchodu)

5)

Transformace invalidního důchodu na starobní
při dovršení věku 65 let

6)

Sjednocení věkové hranice pro „trvalý“ nárok
na vdovský/vdovecký důchod

Opatření, u kterých existuje
většinová shoda (II)
8)

Sjednocení věkové hranice pro stanovení
dopočtené doby u mužů a žen

9)

Krácení dopočtené doby, pokud není doba
od dosažení věku 18 let do vzniku invalidity
kryta dobou pojištění

11) Zachovat hodnocení doby studia jako náhradní
doby pojištění pro účely zjištění potřebné doby
pojištění pro nárok na invalidní důchod
12) Zvyšování procentní výměry starobního
důchodu za dobu výdělečné činnosti
vykonávané po vzniku nároku na důchod
při souběžném pobírání poloviny důchodu

Opatření, kde nebylo dosaženo
většinové shody a budou zpracována
alternativní řešení
1)

Prodloužení potřebné doby pojištění
z 25/15 roků na 35/20 roků

2)

Zvyšování důchodového věku na
65 let pro muže i ženy

3)

Přehodnocení definice plné
a částečné invalidity

4)

Nepovažovat dobu studia probíhající
ode dne nabytí účinnosti tohoto
opatření za náhradní dobu pojištění

Děkuji za pozornost

