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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 

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 z 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, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění, které plátci platí povinně, včetně příslušenství 
činily 327,9 mld. Kč. Příjmy z dobrovolného důchodového pojištění činily 124,4 mil. 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 328,0 mld. Kč. 

Výdaje na dávky důchodového pojištění činily za všechny kapitoly státního rozpočtu, ze 
kterých jsou vypláceny, v úhrnu 368,1 mld. 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 0,9241 a výdajů České správy sociálního zabezpečení 
snížených o: 

 výdaje na dávky důchodového pojištění, 

 výdaje na dávky nemocenského pojištění, 

 výdaje na další dávky sociálního zabezpečení, 

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

 výdaje na společné programy Evropské unie a České republiky s výjimkou programů, 
které se týkají důchodového pojištění. 

Výdaje na správu v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí byly vypočteny ve výši 
5,2 mld. 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 129,2 mil. Kč. 
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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 a zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil – celníků 
při skončení služebního poměru. 

Celkové výdaje na správu byly vypočteny za všechny kapitoly ve výši 5,3 mld. Kč. 

Výdaje na dávky důchodového pojištění a výdaje na správu dosáhly v úhrnu 373,4 mld. Kč. 
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění dosáhly v úhrnu částky 328,0 mld. Kč, jsou tedy 
nižší o  45,4 mld. Kč, což představuje schodek hospodaření systému důchodového 
pojištění v roce 2011. 

Tabulka č. 62: Výpočet salda hospodaření systému důchodového pojištění (v tis. Kč) 
MPSV Min. obrany Min. vnitra Min. sprav. Min. financí Celkem

319 549 223 1 928 267 5 361 666 684 608 481 171 328 004 935

v tom: příjmy z pojistného na důchodové pojištění 319 424 850 1 928 267 5 361 666 684 608 481 171 327 880 562

            příjmy z dobrovolného pojistného na důchodového pojištění 124 373 124 373

359 098 199 4 060 050 4 334 340 576 242 368 068 831

5 584 011

584 540 373 358 193

Rozdíl příjmů z pojistného na důchodové pojištění a výdajů na dávky 
důchodového pojištění včetně výdajů na správu (přebytek + ; schodek -) -44 709 161 -2 190 248 964 912 100 068 481 171 -45 353 258

Součet výdajů na dávky důchodového pojištění a výdajů na správu 364 258 384 4 118 515 4 396 754

v ostatních kapitolách (součin výdajů na dávky důchodového pojištění a 
koeficientu)

58 465 62 414 8 298

v kapitole MPSV (součin správních výdajů České správy sociálního 
zabezpečení a koeficientu)

5 160 185

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

0,0144 0,0144 0,0144

Koeficient:

pro kapitolu MPSV (stanoven vyhláškou č. 76/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 
56/2010 Sb.)

0,9241

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

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění celkem

Výdaje na dávky důchodového pojištění

Správní výdaje České správy sociálního zabezpečení

 

Schodek hospodaření systému důchodového pojištění je součástí celkového schodku 
státního rozpočtu. 




