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V. ROZDÍL MEZI PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA DŮCHODOVÉ 
POJIŠTĚNÍ A VÝDAJI SPOJENÝMI S VÝBĚREM 
POJISTNÉHO NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A VÝPLATOU 
DÁVEK DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ ZA ROK 2008 

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, je součástí státních finančních aktiv zvláštní účet rezervy pro důchodovou 
reformu. Na tento účet se převádí ze státního rozpočtu za každý rok, ve kterém byly 
příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů penále a pokut připadajících 
na důchodové pojištění vyšší než výdaje na dávky důchodového pojištění včetně 
výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek 
důchodového pojištění, částka ve výši rozdílu těchto příjmů a výdajů. 

Způsob výpočtu rozdílu těchto příjmů a výdajů je stanoven vyhláškou 
č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na 
důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění. 

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění, které plátci platí povinně, činily 
319 947 104 tis. Kč. Příjmy z dobrovolného důchodové pojištění činily 80 632 tis. Kč. 
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění včetně příslušenství a příjmy 
z dobrovolného důchodového pojištění dosáhly za všechny kapitoly státního 
rozpočtu, které pojistné vybírají, v úhrnu částky 320 027 736 tis. Kč. 

Výdaje na dávky důchodového pojištění činily za všechny kapitoly státního 
rozpočtu, ze kterých jsou vypláceny, v úhrnu 312 531 820 tis. Kč. 

Výše výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou 
dávek důchodového pojištění („výdaje na správu“) v kapitole Ministerstvo práce a 
sociálních věcí se vypočítá jako součin koeficientu 0,8642 a výdajů České správy 
sociálního zabezpečení snížených o: 

a) výdaje na dávky důchodového pojištění, 

b) výdaje na dávky nemocenského pojištění, 

c) výdaje na další dávky sociálního zabezpečení, 

d) výdaje na výplaty, které podle zvláštních právních předpisů provádí Česká správa 
sociálního zabezpečení, 

e) výdaje na společné programy Evropské unie a České republiky s výjimkou 
programů, které se týkají důchodového pojištění. 
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Výdaje na správu v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí byly 
vypočteny ve výši 4 777 958 tis. Kč. 

Výše výdajů na správu necivilních správ sociálního zabezpečení Ministerstva 
obrany, Ministerstva vnitra a Vězeňské služby Ministerstva spravedlnosti se vypočítá 
jako součin výdajů na dávky důchodového pojištění v příslušné rozpočtové kapitole a 
čísla vypočteného jako podíl výdajů na správu v kapitole Ministerstvo práce a 
sociálních věcí k výdajům na dávky důchodového pojištění v kapitole Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. 

Výdaje na správu necivilních správ sociálního zabezpečení Ministerstva obrany, 
Ministerstva vnitra a Vězeňské služby Ministerstva spravedlnosti byly vypočteny ve 
výši 120 275 tis. Kč. 

U kapitoly Ministerstvo financí nejsou výdaje na správu propočítávány, jelikož 
z této kapitoly nejsou vypláceny dávky důchodového pojištění; z této kapitoly jsou 
vypláceny dávky nemocenského pojištění. 

Celkové výdaje na správu byly vypočteny za všechny kapitoly ve výši 
4 898 233 tis. Kč. 

Výdaje na dávky důchodového pojištění a výdaje na správu dosáhly 
v úhrnu 317 430 053 tis. Kč. Příjmy z pojistného na důchodové pojištění dosáhly 
v úhrnu částky 320 027 736 tis. Kč, jsou tedy vyšší o 2 597 683 tis. Kč, což 
představuje přebytek hospodaření systému důchodového pojištění za rok 2008. 

Výpočet přebytku hospodaření systému důchodového pojištění dokumentuje 
přiložená tabulka. 

Tabulka č. 54 
v tis. Kč

MPSV Min. obrany Min. vnitra Min. sprav. Min. financí Celkem

310 909 269 2 181 400 5 783 329 619 638 534 100 320 027 736

v tom: 310 828 637 2 181 400 5 783 329 619 638 534 100 319 947 104
80 632 80 632

304 870 974 3 632 794 3 566 077 461 975 312 531 820

5 528 764

0,8642

3 689 829 3 622 064

0,0157 0,0157

Součet výdajů na dávky důchodového pojištění a výdajů na 
správu

309 648 932

v kapitole MPSV (souč in správních výdajů České správy soc iálního zabezpečení 
a koeficientu) 4 777 958 4 777 958

v ostatních kapitolách (součin výdajů na dávky důchodového pojištění a 
koef icientu) 57 035 55 987 7 253 120 275

Koeficient:

pro kapitolu MPSV (stanoven vyhláškou č. 76/2005 Sb.)

pro ostatní kapitoly (podíl výdajů na správu v kapitole MPSV k výdajům na dávky 
důchodového pojištění v kapitole MPSV) 0,0157

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění celkem

Výdaje na dávky důchodového pojištění

Správní výdaje České správy sociálního zabezpečení

Výdaje na správu - výdaje spojené s výběrem pojistného na 
důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění:

469 228 317 430 053

Rozdíl příjmů  z pojistného na důchodové pojištění a výdajů na 
dávky důchodového pojištění včetně výdajů na správu 
(přebytek + ; schodek -)

1 260 337 -1 508 429 2 161 265 150 410 534 100 2 597 683
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Přebytek hospodaření systému důchodového pojištění bude ve smyslu 
ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 
převeden do státních finančních aktiv na zvláštní účet rezervy pro důchodovou 
reformu v návaznosti na zmocnění ministra financí dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona 
č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009. 

 


