Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VIII. volební období

Pozměňovací návrh
poslankyně Pavly Golasowské a Víta Kaňkovského k vládnímu návrhu
zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk 120)

A
V čl. I se za dosavadní novelizační bod 3 vkládá nový novelizační bod 4, který zní:
„

4. Za § 67a se přidává nový § 67b, který zní:
„§ 67b
(1) Procentní výměra starobního důchodu žen se zvyšuje o 500 Kč měsíčně za každé
vychované dítě.
(2) Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na zvýšení procentní výměry starobního
důchodu podle odstavce 1 je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o
dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena
ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy
dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení
zletilosti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosažením
zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat.““

B
V čl. II se se přidává nový novelizační bod 3, který zní:
„3.

Splnila-li žena podmínku výchovy dítěte pro zvýšení procentní výměry
starobního důchodu před 1. lednem 2019, vzniká nárok na zvýšení procentní
výměry starobního důchodu o 500 Kč podle § 67b zákona č. 155/1995 Sb., ve
znění účinném ode dne 1. ledna 2019, od splátky důchodu splatné po 31.
prosinci
2018; toto zvýšení náleží k procentní výměře zvýšené podle § 67,
případně k procentní výměře zvýšené podle § 67a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění
účinném
ode dne 1. září 2018.“

C
V čl. III se dosavadní text zrušuje a nově zní:
„Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 3 a 4 a
čl. II bodu 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.“

Důvodová zpráva

Ženy mají v průměru o 2 000 korun nižší důchody než muži. Přitom ženy, které se staraly o
děti a vychovávaly je, přišly často o kariérní postup v práci nebo o práci, kterou dělaly rády,
ale z důvodu pobytu na rodičovské dovolené, při více dětech i delšího než 3 roky, na toto
místo již nenastoupily. I toto je pak často důvodem nízkých důchodů žen, které ač vychovaly
nové daňové poplatníky, jsou pak bity na stáří nízkými důchody. Proto je zde návrh, aby
k důchodu dostala každá žena za vychované dítě 500 Kč. Je to ocenění společnosti ženy jako
mámy a finanční přilepšení, aby důchodkyně nemusely často potupně prosit o dávky, neboť
nízká výše jejich důchodu jim na pokrytí jejich potřeb často nestačí. Navíc takto investované
peníze důchodkyně neutratí v tzv. daňových rájích, ale vrátí se opět do systému formou
nákupů za spotřební zboží, léky apod. Tento návrh je alespoň malým přilepšením ženám
matkám, na které by společnost neměla zapomínat, ale naopak jim jako poděkování za
výchovu dětí pomoci zkvalitnit jejich jednu etapu života a ocenit tak jejich přínos společnosti.

