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Náhradní doba pojištění je doba, za kterou neodvádíme žádné pojistné, ale i přesto se
nám tyto roky započítávají do potřebných let započítávaných pro nárok na starobní
důchod. Neboť pro získání nároku na starobní důchod je potřeba splnit dvě podmínky:
dosáhnout zákonem stanoveného důchodového věku a získat potřebnou dobu
pojištění.
V roce 2010 došlo v této oblasti legislativy k zásadním změnám. Postupně se začala
zvyšovat potřebná doba pojištění a od roku 2010 se zároveň studium nezapočítává
jako náhradní doba pojištění.
Tato změna, tedy vyřazení studia z náhradních dob, by mohla v budoucnu
představovat pro mnoho vysokoškoláků obtíže při snaze získat řádně starobní důchod
v plné výši. Jedná se o asociální stav narušující solidární fungování společnosti.
Vysokoškolské vzdělání je základní předpoklad fungování ekonomiky založené na
znalostech, která je klíčovým mechanismem udržujícím efektivní fungování trhu v
nejmodernějších ekonomikách světa.
Vysokoškolské vzdělání je vklad do nadaného jedince, který se vrátí skrze
celospolečenské blaho. Vysokoškolsky vzdělaný člověk by se však neměl dostat do
nerovných podmínek jen proto, že se rozhodl vysokoškolské vzdělání získat. A právě
uznání vysokoškolského studia jakožto náhradní doby pojištění tyto nerovné
podmínky napravuje.
Zahraniční praxe dokládá, že studium jako náhradní doba pojištění není v
důchodových systémech nic ojedinělého.
Celý podklad lze online nalézt zde.

diskuze:
p. Zrcek uvedl, že pokud stát z politického či ekonomického důvodu rozhodne, že je
potřeba šetřit v důchodovém systému, je třeba podívat se na katalog náhradních dob
jako celku a položit si otázku, zda-li se nejedná o sociálně nejméně citlivou položku.
p. Štěpánek upozornil na ekonomickou náročnost rozšiřování náhradních dob.
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p. Fiala uvedl, že je třeba hledat kompromis. Kompromisem by mohla být náhradní
doba s nějakým minimem.
p. Hampl uvedl, že vysokoškolské studium je práce a smysl náhradní doby je tedy
evidentní. Z hlediska ušlé příležitosti se jedná o ušlou mzdu.
p. Laumannová doplnila, že studium určitý význam v důchodovém systému má,
ačkoliv se nepočítá jako náhradní doba. Figuruje jako doba vyloučená.
p. Vostatek uvedl, že pozice vysokoškoláka před a po revolucí je úplně jiná. Dříve
studium znamenalo skutečnou oběť z finančního hlediska. Dnes studuje většina lidí a
jedná se o osobní investici.
p. Potůček doplnil, že v roce 2010 byl diskurz orientován na problematiku fiskální
udržitelnosti. Dnes je však diskurz jiný a způsoby řešení mohou být tedy jiné.
Vysokoškoláci byli v tomto kontextu nevýraznou, oslabenou skupinou, proti které se
takovéto změny provádějí snadno. Jedná se o relevantní téma. Potenciálním
příjemcem je PT2 nebo také Odborná komise.

Po diskuzi se účastníci v podstatě shodli, že dnes lze jen těžko predikovat, zda
vyloučení studia z náhradních dob pojištění bude opravdu představovat pro určitou
generaci či skupinu obyvatel v budoucnu problém. Zároveň panoval shoda, že je nutné
tuto problematiku vztahovat k potřebné době pojištění (35 let) nutné pro nárok na
starobní důchod a zamyslet se nad případnou revizí této délky.
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