Identifikované návrhy možných opatření na úpravy a
změny v rámci důchodového systému
Pracovní výstup týmu č. 3 pro Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi
rodinami a státem

1. Seznam identifikovaných možných opatření týkajících se
přímo narovnání transferů a zásluhovosti s ohledem na
investice do budoucí generace
Narovnání transferů mezi rodinou a společností a zohlednění zásluhovosti
investic rodin do nové generace v rámci systému důchodového pojištění







Společné zdanění a důchodové pojištění manželů
Narovnání pojistných odvodů s ohledem na zásluhy rodin s dětmi
Navýšení zásluhové části důchodu za každé dítě
Přímá asignace části pojistného rodičům v důchodu
Zmírnění minulé nespravedlností u nízkých důchodů matek více dětí
Prodloužení započítávané doby pojištění za péči o dítě

Narovnání transferů mezi rodinou a společností a zohlednění zásluhovosti
investic rodin do nové generace mimo systém důchodového pojištění




Univerzální plošné přídavky na děti
Posílení kapacity veřejných předškolních zařízení
Státní plat za péči o dítě do určitého věku

2. Seznam identifikovaných možných opatření k řešení
společně s ostatními pracovními týmy
Parametrické změny v současném důchodovém systému






Změna podmínek pro přiznání důchodu (odpracovaná doba, věk)
Změna základní výměry důchodu
Zmenšit rozdíly v podmínkách pro zaměstnance a OSVČ
Motivace k dobrovolnému pozdějšímu odchodu do důchodu
Pracovní poměr na dobu určitou při dosažení důchodového věku

Další opatření systémového charakteru




Základní důchod v podobě netestované dávky
Zákon o minimálním starobním důchodu
Aktivní informace pro pojištěnce ohledně jejich nároku na důchod

Společenské ocenění práce při péči o člena rodiny



Státní plat za péči o člena rodiny
Prodloužení vyloučené doby za péči o člena rodiny

Opatření v oblasti zdrojů systému





Pokrytí části zdrojů z daní – definovat ze kterých
Zvýšení podílu soukromého připojištění a spoření ve III. Pilíři
Platba za státní pojištěnce v průběhu započítávaných dob
Pokrytí přechodného období z dodatečných zdrojů

Zatraktivnění III. Pilíře pro zvýšení úspor na stáří
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Bonusy za výchovu dětí
Státní podpora s ohledem na možnosti typu domácnosti

Další opatření mimo důchodový systém







Předcházet nerovnému postavení mužů a žen na pracovním trhu
Zvýšení kvality výchovy a vzdělání
Podpora slučitelnosti práce a rodiny
Podpora služeb pro rodinu
Vytvořit prostředí příznivější pro vznik částečných úvazků
Zajištění potřebné kapacity veřejných předškolních zařízení
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