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Cíl SS: témata, která překračují omezení daná mandátem OK nebo která se zabývají 

širšími aspekty důchodového systému.  

Závěry, náměty pro řešení a doporučení: 

Náměty pro správu sociálních systémů: 

 Podmínky pro správu jednotlivých pojistných systémů (digitalizace, sběr dat, 

využití základních registrů, využití komunikace se vzdáleným přístupem) 

 Sdílení informací pro správu pojistných systémů a vazby na nepojistné 

systémy (sdílení dat při správě pojistných a nepojistných systémů (ČSSZ, ÚP 

ČR, MPSV) v zákonném vymezení při respektu k ochraně osobních údajů) 

 Mechanizmy managementu pojistných (a nepojistných) systémů (informační 

propojení zdravotního a nemocenského pojištění; informační podpora 

posudkového lékařství a pracovního lékařství; elektronická neschopenka; 

elektronická hlášení úrazů a nemoci z povolání a propojení s agendami 

zdravotního a nemocenského pojištění) 

 Datová základna pro správu pojistných systémů (příp. sdílení s datovou 

základnou pro nepojistné systémy) s využitím základních registrů (společná 

datová základna pro správu jednotlivých pojistných a nepojistných sociálních 

systémů) 

 

Náměty pro řešení v oblasti pojistných dávkových systémů: 

Důchodové pojištění: 

 vícezdrojové financování včetně řešení finančních náhrad za náhradní a 

vyloučené doby, 

 řešení duálního systému – solidarity a zásluhovosti - oddělenými částmi 

starobního důchodu (oddělení solidární a zásluhové části prvního pilíře by to 

mohlo ovlivnit motivaci přispívat do dobrovolného pilíře), 

 zvážení postavení pozůstalostních důchodů, 

 vztah invalidních důchodů ke zdravotnímu a nemocenskému pojištění, 

 alternativy plošného zdanění důchodů jako příjmu se všemi konsekvencemi, 
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 vztahy odvodů zaměstnanců a OSVČ 

 

Zdravotní pojištění 

 cílem zdravotní politiky musí být prodloužení života ve zdraví, 

 k prodloužení potenciálu práce musí přispět i pracovní lékařství, 

 nedostatky zdravotního systému nesmí generovat náklady systémů sociálních 

 

Náměty pro sociální a fiskální politiky 

 Pojistné systémy nemohou být prostředkem řešení všech sociálních problémů, 

ale mohou k nim přispívat. 

 Nepojistné sociální dávky mohou hrát dvě role: a) reakce na nepříznivou 

sociální situaci, b) nástroj aktivní politiky státu – příklad přídavky na děti. 

 Aktivní politika státu může mít i jiné nástroje než nepojistné sociální dávky a to 

zejména v daňové oblasti. Např. slevy na dani z příjmu pro daňové poplatníky z 

rodiny s dětmi jako nástroj populační politiky, vyšší daň z nemovitosti za 

nevyužívané byty jako daň bytové politiky a řešení sociálního bydlení 

(předpokladem je registr bytů jako rozšíření registru nemovitostí). 

 Pokud se jedná o slevu na dani, postihuje pozitivně středně a výše příjmové 

plátce daně. Pro nízkopříjmové skupiny je podstatná adresná sociální dávka. 

 

Doporučení: 

 Problematika nedostatečné prevence v českém zdravotnictví, které se 

soustředí na nemoc a hodnocení pracovní neschopnosti více než na zdraví a 

problematiku pracovní schopnosti. 

 Problematika rezidenčních zařízení sociálních služeb a úhrady zdravotní péče. 

 

Prezentaci pana Schlangera lze online nalézt zde. 

 

Náměty pro další semináře:  

 pan Hutař – Invalidní důchod lidí, kteří nejsou pojištěnci, vývoj a srovnáni 

situace před a po roce 2010. 

 Spolupráce na dalším semináři s ČSSZ (pan Zrcek) a MPSV – Problematika 

náhradních dob. 
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Zapsala: Helena Ježková 

Vidoval: Jiří Schlanger 

 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/05/J.-Schlanger-Souvislosti-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-syst%C3%A9mu-7.-kv%C4%9Btna-2015.pdf
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