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V. ROZDÍL MEZI PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA DŮCHODOVÉ  
   POJIŠTĚNÍ A VÝDAJI SPOJENÝMI S VÝBĚREM 
   POJISTNÉHO NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A S VÝPLATOU 
   DÁVEK DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ ZA ROK 2005 
 

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění (včetně příslušenství), výdaje na 
dávky důchodového pojištění a výdaje spojené s výběrem pojistného na důchodové 
pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění (dále jen „výdaje na správu“) jsou 
ukazatele, ze kterých se vychází při výpočtu rozdílu mezi příjmy z pojistného na 
důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění a výdaji na správu. V 
případě kladného rozdílu je částka převáděna na „zvláštní účet důchodového 
pojištění“, který je podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů, součástí státních finančních aktiv. 

V roce 2005 byly inkasovány příjmy z pojistného na důchodové pojištění, 
vč. příslušenství, které plátci platí povinně podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 258 277 432 tis. Kč. Dobrovolné důchodové pojištění 
bylo vybráno v částce 49 629 tis. Kč. Podle uvedeného zákona jsou příjmy 
z pojistného (včetně příslušenství) příjmem státního rozpočtu. Příjmy z pojistného 
důchodového pojištění včetně příslušenství a dobrovolného důchodového 
pojištění, dosáhly za všechny kapitoly státního rozpočtu, které pojistné vybírají, 
částky 258 327 061 tis. Kč. Výdaje na dávky důchodového pojištění činily v roce 
2005 za všechny kapitoly státního rozpočtu, ze kterých jsou vypláceny, 
247 389 954 tis. Kč. Správní výdaje spojené s výběrem důchodového pojištění a 
s výplatou dávek důchodového pojištění byly propočítány za všechny kapitoly za rok 
2005 v částce 4 377 240 tis. Kč. 

Způsob výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji 
na dávky důchodového pojištění je stanoven vyhláškou č. 76/2005 Sb., o stanovení 
způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na 
dávky důchodového pojištění, vydanou v souladu se zmocněním v § 36 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

Při výpočtu výsledku hospodaření systému důchodového pojištění za rok 2005 
bylo postupováno v souladu s vyhláškou č. 76/2005 Sb., následovně: 

Od celkových výdajů České správy sociálního zabezpečení za rok 2005 ve výši 
280 311 967 tis. Kč byly odečteny výdaje na důchody, na dávky nemocenského 
pojištění, na další dávky sociálního zabezpečení, výdaje na výplaty podle zvláštních 
právních předpisů, které provádí Česká správa sociálního zabezpečení a výdaje na 
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společné programy Evropské unie a České republiky. Tímto postupem byly 
vypočítány celkové správní výdaje ČSSZ v částce 4 937 499 tis. Kč. Po vynásobení 
koeficientem 0,8642 stanoveném vyhláškou, byly zjištěny výdaje spojené s výběrem 
pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění, které 
činily 4 266 987 tis. Kč. Výdaje na správu necivilních správ sociálního zabezpečení 
Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Vězeňské služby Ministerstva spravedlnosti 
spojené se systémem důchodového pojištění byly propočteny v celkové částce 
110 253 tis. Kč. U Ministerstva financí nejsou správní výdaje propočítávány, jelikož z 
této kapitoly jsou vypláceny pouze dávky nemocenského pojištění, nikoliv dávky 
důchodového pojištění. Celkové výdaje na správu připadající na systém 
důchodového pojištění činily 4 377 240 tis. Kč.  

Výdaje na dávky důchodového pojištění a správní výdaje spojené s výběrem 
pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění za rok 
2005 dosáhly celkem 251 767 194 tis. Kč. Po odečtení částky těchto výdajů od příjmů 
z pojistného na důchodové pojištění, které činily 258 327 061 tis. Kč, byl zjištěn 
přebytek příjmů nad výdaji v oblasti důchodového pojištění v objemu 
6 559 867 tis. Kč. Tento přebytek bude převeden na zvláštní účet důchodového 
pojištění, který je součástí státních finančních aktiv.  

Údaje, ze kterých se vycházelo při propočtu, jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč): 

Tabulka č. 58 

 
Celkem ČR MPSV MO MV Min.sprav. MF

Pojistné na důchodové 
pojištění povinné 258 277 432 250 055 617 1 904 401 5 268 749 537 237 511 428
Pojistné na důchodové 
pojištění dobrovolné 49 629 49 629
Celkem pojistné 
důchodového pojištění 258 327 061 250 105 246 1 904 401 5 268 749 537 237 511 428
Výdaje na dávky 
důchodového pojištění  247 389 954 241 160 897 3 142 627 2 733 185 353 245 0
ČSSZ (propočteno koef. 
0,8642 podle vyhl. č. 76/2005 
Sb.) 4 266 987 4 266 987
Koeficient podílu výd. na
správu na dávkách důch.
pojištění  u ČSSZ 0,0177
Výdaje na správu u necivilních 
správ 110 253 55 624 48 377 6 252 0

Výdaje na správu celkem 4 377 240 4 266 987 55 624 48 377 6 252 0

Výdaje na důchody a správu 251 767 194 245 427 884 3 198 251 2 781 562 359 497 0

Rozdíl příjmů a výdajů 6 559 867 4 677 362 -1 293 850 2 487 187 177 740 511 428
(+ přebytek, - schodek)  

 




