
 
V. ROZDÍL MEZI PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA DŮCHODOVÉ 

POJIŠTĚNÍ A VÝDAJI SPOJENÝMI S VÝBĚREM 
POJISTNÉHO NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A S 
VÝPLATOU DÁVEK DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ  

 

V roce 1995 bylo zákonem č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění (článek XV, 
kterým se mění zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 
s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR ve znění pozdějších předpisů) 
stanoveno, že součástí státních finančních aktiv je ”Zvláštní účet důchodového 
pojištění”. V návaznosti na toto ustanovení je od roku 1996 propočítáván rozdíl 
mezi příjmy  a výdaji systému  důchodového pojištění.  Technický postup propočtu 
byl stanoven přílohou k usnesení vlády č. 530/1995, ve znění usnesení vlády  
z 25. září 1997 č. 584.  

Za celé období platnosti výše uvedeného ustanovení byl pouze v roce 1996 
vykázán přebytek pojistného důchodového pojištění nad výdaji ve výši  
4 383 963 tis. Kč. Tato částka byla v souladu se zákonem o státním rozpočtu 
č. 491/2000 Sb., použita na krytí části záporného salda hospodaření systému 
důchodového pojištění v roce 2001. V dalších letech docházelo ke schodkům. 
Jedním z důvodů bylo i snížení sazby pojistného na důchodové pojištění z 27,2 % 
na 26,0 %, které se promítlo v kombinaci s dalšími faktory v dalších letech (stárnutí 
populace, vzrůstající počet lidí odcházejících do důchodu, z toho vyplývající 
rostoucí výdaje na důchody, růst nedoplatků na pojistném atd.) ve schodku systému 
důchodového pojištění. Od roku 1997 uvedený propočet pouze eviduje výši tohoto 
záporného salda, které je součástí celkového schodku státního rozpočtu.  

V roce 2003 příjmy z pojistného na důchodové pojištění, které plátci platí 
povinně, činily 209 584 910 tis. Kč. Dobrovolné důchodové pojištění bylo vybráno 
v částce 39 134 tis. Kč. Příjmy z pojistného důchodového pojištění včetně 
příslušenství a dobrovolného důchodového pojištění, dosáhly v úhrnu částky 
209 624 044 tis. Kč, z této částky vychází propočet výsledku hospodaření v oblasti 
důchodového pojištění. Výdaje na důchody dosáhly v roce 2003 celkem za 
všechny kapitoly státního rozpočtu, ze kterých jsou vypláceny, 225 832 771 tis. Kč. 
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Při propočtu výsledku hospodaření systému důchodového pojištění bylo 
postupováno následujícím způsobem: 

od celkových správních výdajů České správy sociálního zabezpečení za rok 
2003 (běžné a kapitálové výdaje bez výdajů na dávky) ve výši 4 309 412 tis. Kč, 
byly odečteny výdaje na odškodnění v částce 68 043 tis. Kč vyplácené Českou 
správou sociálního zabezpečení podle zákona č. 261/2001 Sb., zákona č. 39/2000 
Sb. a zákona č. 172/2002 Sb., a správní výdaje spojené s výplatami odškodnění ve 
výši 17 562 tis. Kč (jedná se o výdaje, které nesouvisí s výběrem pojistného a 
výplatou dávek). Výsledná částka se stala základem pro propočet správních výdajů 
České správy sociálního zabezpečení připadající na výběr pojistného na důchodové 
pojištění a na výplatu dávek důchodového pojištění, které byly zjištěny ve výši 
3 612 622 tis. Kč. Správní výdaje necivilních správ sociálního zabezpečení 
Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Vězeňské služby Ministerstva 
spravedlnosti spojené se systémem důchodového pojištění byly propočteny v částce 
90 355 tis. Kč. U Ministerstva financí nejsou správní výdaje propočítávány, jelikož 
z této kapitoly jsou vypláceny pouze dávky nemocenského pojištění, nikoliv dávky 
důchodového pojištění.  

 

Úhrn správních výdajů spojených se systémem důchodového pojištění za 
všechny kapitoly tak dosáhl za rok 2003 3 702 977 tis. Kč, což je pouze 
o 17 933 tis. Kč více než v předchozím roce (v roce 2002 vzrostly meziročně 
o 342 463 tis. Kč).  

 

Výdaje na dávky důchodového pojištění a správní výdaje za rok 2003 dosáhly 
celkem 229 535 748 tis. Kč, což při příjmech z pojistného na důchodové pojištění ve 
výši 209 624 044 tis. Kč představuje schodek hospodaření systému důchodového 
pojištění 19 911 704 tis. Kč, který je součástí schodku státního rozpočtu. Tento 
schodek je vyšší jak proti upravenému rozpočtu (o 1,3 mld Kč, tj. o 7,0 %), tak i 
proti skutečnosti předchozího roku (o 1,0 mld Kč, tj. o 5,3 %).  
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Údaje, ze kterých se vycházelo při propočtu, jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

 
Tabulka č. 68          v tis. Kč 
 
 

v tom správy sociálního zabezpečení:
Celkem ČR MPSV MO MV Min.sprav. MF

Pojistné na důchodové 
pojištění povinné 209 584 910 202 769 521 1 692 880 4 170 967 435 027 516 515
Pojistné na důchodové 
pojištění dobrovolné 39 134 39 134
Celkem pojistné důchod. 
pojištění 209 624 044 202 808 655 1 692 880 4 170 967 435 027 516 515
Výdaje na dávky 
důchodového pojištění  225 832 771 220 323 277 2 972 770 2 250 801 285 923
Správní výdaje důch. poj. 
ČSSZ (propočteno koef. 
0,8553 podle usn. vl. č. 
530/95) 3 612 622 3 612 622
Koeficient podílu správ. výd.
na dávkách důch. poj.-u
ČSSZ 0,0164 0,0164 0,0164 0,0164
Správní výdaje necivilních 
správ 90 355 48 753 36 913 4 689

Výdaje na důchody a správu 229 535 748 223 935 899 3 021 523 2 287 714 290 612

Rozdíl příjmů a výdajů -19 911 704 -21 127 244 -1 328 643 1 883 253 144 415 0  
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