Nová možnost jít dříve do důchodu. Vláda se na ní shodla s odbory - i...
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Pro zaměstnance se rýsuje nová možnost, jak by mohli jít fakticky dřív do důchodu. A podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra
Drábka by ji mohla v budoucnu využít až třetina lidí v předdůchodovém věku. Vláda se s odbory shodla na zavedení takzvaného
předdůchodu. Člověk by místo platu či důchodu čerpal peníze z ušetřeného penzijního spoření.

Vláda se shodla s odbory na nové možnosti předdůchodů. Lidé do něj budou moci jít až pět let před datem, kdy by měli
jít do řádného důchodu, pokud budou mít na penzijním spoření s příspěvkem zaměstnavatele dost peněz, aby z nich
postupně mohli čerpat. | foto: Petr Topič, iDNES.cz

Předdůchody budou totiž vypláceny z toho, co lidé naspoří v doplňkovém penzijním spoření, tedy v transformovaném současném penzijním
připojištění se státním příspěvkem.
Na budoucí předdůchod bude lidem dlouhodobě přispívat zaměstnavatel. Kolik to bude, to má vyplývat z dohody mezi zaměstnavatelem a
odbory v kolektivní smlouvě. Daňové úlevy na příspěvek zaměstnavatele se v souvislosti s nimi zvýší ze 24 na 30 tisíc korun ročně. Lidé
budou ale moci využít i to, co si naspořili sami, bez příspěvku zaměstnavatelé. To by mohli využít například nezaměstnaní starší lidé,
kterým se nedaří najít práci.
Předdůchody mají být zavedeny od roku 2013. Požádat o něj bude možné pět let před dovršením důchodového věku, ale jen pokud bude
mít člověk naspořeno dost peněz. Minimální měsíční výše předdůchodu má totiž být totiž 30 procent průměrné měsíční mzdy. Zdravotní
pojištění bude za člověka, který bude předdůchod pobírat, platit stát.

Doba strávená v předdůchodu neovlivní výši penze
Doba strávená v předdůchodu se nebude započítávat do výpočtu pozdější starobní penze. "Pokud jde někdo do předčasného důchodu,
má už trvale nižší důchod. Pokud bude někdo čerpat předdůchod, neovlivní to výši jeho budoucího důchodu," vysvětlil po jednání vlády s
odboráři a zaměstnavateli Drábek.
Původně se počítalo s tím, že by se princip předdůchodů měl týkat jen lidí v nebezpečných, fyzicky namáhavých profesích, nakonec mají
mít ale tuto možnost alespoň teoreticky všichni, pokud si příspěvek na doplňkové penzijní spoření v dostatečné výši se zaměstnavatelem
vyjednají. Záležet tedy bude na síle odborů ve firmě.
"Po dlouhém váhání jsme souhlasili s tímto záměrem," řekl po jednání s vládou předseda Českomoravské komory odborových svazů
Jaroslav Zavadil. Kývli i zaměstnavatelé, jak potvrdil jejich zástupce Jaroslav Hanák.
Podle nedávno schváleného zákona by se měl postupně prodlužovat věk pro odchod do důchodu. Lidé narození v roce 1977 by měli jít do
řádné starobní penze v 67 letech. Mladší ročníky by odcházely do důchodu ještě později, letošní desetiletí například v 71 letech, děti
narozené v příštím roce až v 73 letech.
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