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Doba péče o dítě od 4 do 9 let
jako doba vyloučená (ne však náhradní doba)
Současná situace

Osoby pečující o děti starší 4 let nepožívají z titulu péče o dítě speciální
ochranu.
Nově by pečující v této době buď:

1. uplatnili skutečné příjmy z celého období, nebo z jeho části, ve
výpočtu důchodu, nebo
2. vyloučili by skutečné příjmy z celého období, nebo z jeho části, ve
výpočtu důchodu (tzv. institut vyloučené doby).
Doba, ve které pečující osoba neměla žádné příjmy, by se vylučovala
automaticky (bez žádosti).
Pokud se vyskytuje v období od 4 do 9 let péče o dítě více oddělených
období s příjmem, bylo by možné obě možnosti kombinovat

Možnosti uplatnění u osob podle roku narození
a věku, ve kterém probíhala péče o dítě

Při narození dítěte po 21. roce lze uplatnit plně - 4 let dosáhlo ve
věku 25 let rodiče

Finanční výhodnost pro pečující rodiče


Současná evidence dat MPSV a ČSSZ neumožňuje provedení
odhadů dopadu na reálné pojištěnce.



Graf ilustruje výhodnost navrhovaného opatření podle různé výše
celoživotního průměrného OVZ a různé výše průměrných příjmů v
době péče o děti od 4 do 9 let.



Výpočty předpokládají, že pečující osoby získají 40 let doby
pojištění a měly 1 dítě.



Dopad navrhovaného opatření na výši důchodu u různých skupin
pečujících lze očekávat ve většině případů maximálně v řádu
stovek korun měsíčně.

Finanční výhodnost podle OVZ a příjmu

Rozpočtové dopady


V prvních letech v řádu maximálně stovek milionů ročně



Postupně se budou zvětšovat, jak bude přibývat osob v důchodu,
které mohou využít opatření.



Plné rozpočtové dopady lze očekávat za cca 30 let.



Zvýšení výdajů na důchody v cílovém stavu představuje částku na
úrovni do 0,2 % HDP ročně,



V hodnotách současného HDP představují cílové dopady přibližně
10 mld. Kč.

