
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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. 

 

I. Obecná část 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti a odůvodnění navrhované právní úpravy  

Ministerstvo financí připravilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva 

financí 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 (dále jen vyhláška č. 76/2005 Sb.).  

Příprava návrhu vyhlášky, kterou se novelizuje vyhláška č. 76/2005 Sb. je zařazena 

do Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020. Potřeba 

novelizace vyhlášky č. 76/2005 Sb. je vyvolaná změnou sazby pojistného na 

nemocenské pojištění. 

Výše sazeb pojistného na sociální zabezpečení má přímý dopad na výpočet rozdílu 

mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového 

pojištění, který se provádí každoročně v rámci prací k sestavení státního závěrečného 

účtu.  

Předloženým návrhem vyhlášky se mění koeficient uvedený v § 4 odst. 2 vyhlášky  
č. 76/2005 Sb. používaný pro propočet tzv. správních výdajů na obsluhu důchodového 

systému a následně celkových výdajů na důchody. 

Zákonem č. 32/2019 Sb. došlo s účinností od 1. 7. 2019 ke snížení sazby pojistného 

na nemocenské pojištění o 0,2 % u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně 

činných (dobrovolně účastné nemocenského pojištění) a u zahraničních zaměstnanců. 

Jedná se o určitou kompenzaci za zrušení tzv. karenční doby  
(tj. doba, kdy v průběhu prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti se 

neposkytovala náhrada mzdy nebo platu).  

Sazba pojistného na nemocenské pojištění od 1. 7. 2019 nově činí 2,1 % (namísto 

původních 2,3 %) z vyměřovacího základu.  

Změnou sazby nemocenského pojištění dochází ke změně jedné ze vstupních hodnot 

pro výpočet rozdílu mezi příjmy a výdaji důchodového systému. Nová výše 

koeficientu činí 0,9302 [ (21,5 + 6,5) / (21,5 + 6,5 + 2,1) ], Ministerstvem financí bude 
použita až při sestavování státního závěrečného účtu za rok 2020, kdy se bude poprvé 

jednat o celý kalendářní rok. 

Předmětem návrhu vyhlášky jsou pouze legislativně technické změny. 
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 

České republiky. 

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a plně respektuje 

též Listinu základních práv a svobod.  

3. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 

unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie 

Právo Evropské unie neupravuje oblast, která je předmětem vyhlášky, návrh vyhlášky 

není s právem EU v rozporu. 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí 

České republiky, dále sociální dopady, a dopady na spotřebitele, a dopady 
na životní prostředí 

Navrhovaná úprava vyhlášky č. 76/2005 Sb. nemá vliv na stání rozpočet a ani na 

ostatní veřejné rozpočty. Se změnou sazby pojistného na nemocenské pojištění bylo 

již počítáno při sestavování státního rozpočtu pro rok 2020. 

Vyhláška nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR a na podnikatelské 

prostředí, nemá sociální dopady, nemá dopady na spotřebitele, a nemá ani dopady na 
životní prostředí. 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Vyhláška nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a 

mužů. 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Vyhláška se netýká zpracování osobních údajů a neupravuje pravidla, která by se 

dotýkala ochrany soukromí. 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná vyhláška není spojena s žádnými korupčními riziky. 

8. Zhodnocení dopadů regulace (RIA) 

Postup výpočtu ani jiné náležitosti se nemění. Jedná se pouze o změnu 
technického charakteru a jiná varianta než promítnutí platné sazby nepřichází 

v úvahu. Z tohoto důvodu není potřeba zpracovávat hodnocení dopadů regulace (RIA). 
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II. Zvláštní část 

 
K čl. I 

 
Koeficient vyjadřuje poměr sazby pojistného na důchodové pojištění k součtu sazby 
pojistného na důchodové pojištění a sazby na nemocenské pojištění.  
 
Vzhledem k několikerým časovým i věcným změnám v oblasti sazeb pojistného na 
nemocenské pojištění je nutno změnit vstupní hodnoty pro výpočet koeficientu pro rok 
2020 a roky následující, tak aby odpovídala zákonem stanoveným sazbám pojistného 
na nemocenské pojištění. Koeficient je proto třeba upravit na novou výši 0,9302,  
tj. (21,5 + 6,5) / (21,5 + 6,5 + 2,1). 

 
K čl. II 
 
Způsob výpočtu podle § 1 vyhlášky č. 76/2005 Sb. se aplikuje za rozpočtový rok. Nová 
výše koeficientu bude použita pro výpočet rozdílu mezi příjmy pojistného na 
důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění za rok 2020. 
 
 
K čl. III 

 
K fungování upravené vyhlášky není potřeba žádných věcných, technických ani 
organizačních opatření, která by zakládala potřebu legisvakance. Účinnost vyhlášky 
se navrhuje na 1. ledna 2021. 
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