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Současná situace zohlednění péče
o děti do 4 let nebo o závislé osoby


Pečující si mohou při výpočtu důchodu vybrat ze 2 možností:
1. uplatnit skutečné příjmy z období péče, nebo z jeho části, nebo
2. vyloučit skutečné příjmy z celého období, nebo z jeho části (uplatnit
tzv. institut vyloučené doby).



Při uplatnění příjmů v období péči o závislé osoby po dobu 15 let se ke
skutečným příjmům přičte i výše pobíraného příspěvku na péči.



Pokud pečující neurčí jinak, ČSSZ období s příjmy ve výpočtu ponechá
a období bez nich vyloučí



Vylou

Charakteristika návrhu FVZ


Nová definice příjmů pečujícího

Součet skutečně dosažených příjmů a FVZ. Osoby pečující budou mít
právo rozhodnout:
1. uplatnit skutečné plus fiktivní příjmy z celého období, nebo z jeho
části, ve výpočtu,

2. vyloučit skutečné plus fiktivní příjmy z celého období, nebo z jeho
části, z výpočtu (tzv. institut vyloučené doby).


Výše FVZ

Navrhuje se u dětí ve výši všeobecného vyměřovacího základu (de facto
průměrné mzdy v ekonomice).
U péče o závislou osobu odvodit u jednotlivých stupňů závislosti podle
poměru výše příspěvku na péči (IV. stupeň 100 % FVZ).

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

Při narození dítěte po 25. roce lze uplatnit plně
Při narození dítěte před 21. rokem nelze uplatnit vůbec

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

Náhradní dobu lze u mužů uplatnit až od roku 1996, proto je
věková hranice vyšší

Individuální Finanční výhodnost

Co určuje Finanční výhodnost FVZ
Pro každého pečujícího závisí na 3 osobních charakteristikách:
1. osobním vyměřovacím základu (OVZ) mimo
(tj. průměrné celoživotní mzdě mimo období péče)

období

péče

2. průměrných příjmech v období péče a
3. délkách obou období.

Rozpočtové dopady
Zvyšovaly by se postupně, jak by do důchodu odcházely osoby, které
pečovaly o děti do 4 let věku a o závislé osoby po roce 1985.
Při FVZ na úrovni 100 % průměrné mzdy je odhad navýšení výdajů
z titulu péče o děti v cílovém stavu o cca 0,14 % HDP ročně
- tj. v hodnotách HDP roku 2019 o cca 8,0 mld. Kč.
V prvních letech účinnosti maximálně stovky miliónů Kč ročně.

