Tisková zpráva

V Praze, 9. prosince 2016

MPSV vydalo statistickou publikaci k vývoji v oblasti práce
a sociálního zabezpečení v ČR za rok 2015
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci pod názvem „Základní
ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách
a grafech 2015“, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních
socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních
dávkových systémů.
Publikace je rozdělena do devíti kapitol. Úvodní kapitola se stručně věnuje hlavním
tendencím vývoje základních demografických ukazatelů a aktuálnímu ekonomickému vývoji
ČR. Následují základní statistické přehledy za pojistné dávkové systémy v působnosti
rezortu MPSV (důchodové a nemocenské pojištění) a za systémy nepojistné (státní sociální
podpora, dávky pěstounské péče, poskytování příspěvku na péči, dávek pro osoby se
zdravotním postižením a dávek pomoci v hmotné nouzi). Další kapitoly se věnují vývoji
struktury poskytovaných sociálních služeb, rozboru složení příjmů domácností, analýze
vývoje hlavních ukazatelů trhu práce a výdajů v oblasti státní politiky zaměstnanosti.
Závěrečná kapitola obsahuje zhodnocení vývoje výdajů na sociální ochranu včetně
mezinárodního srovnání.
V publikaci lze mimo jiné zjistit tyto užitečné informace:













v roce 2015 došlo k nárůstu počtu obyvatel na 10 554 tis. (údaj k 31. 12. 2015),
což bylo meziročně více o cca 16 tis. obyvatel; tento nárůst byl způsoben především
kladným migračním saldem (+ 16 tis. obyvatel),
dlouhodobě roste podíl osob starších 65 let na celkové populaci (na konci roku
2015 činil tento podíl 18,3 %); tato tendence se v souvislosti se zvyšováním počtu
starobních důchodců promítá do nárůstu celkového počtu důchodců (dle údajů
ČSSZ činil na konci minulého roku celkový počet důchodců 2 874 tis., z toho
2 367 tis. představovali důchodci starobní),
průměrná výše starobního důchodu (vypláceného samostatně) se v roce 2015
meziročně zvýšila o 2,5 % na 11 363 Kč,
oproti roku 2014 došlo k nárůstu počtu nově hlášených případů dočasné
pracovní neschopnosti (v roce 2015 se jednalo o 1 563 tis. případů), pokračoval
nárůst výdajů na dávky nemocenského pojištění (zatímco v roce 2014 činily tyto
výdaje 22,1 mld. Kč, v roce 2015 šlo o 24,1 mld. Kč),
především pokračující pokles výdajů na rodičovský příspěvek způsobil v roce 2015
meziroční snížení celkových výdajů na dávky státní sociální podpory (o 0,1 mld. Kč
na 35,0 mld. Kč); opačná tendence byla opětovně zaznamenána u příspěvku
na bydlení (v roce 2015 meziroční zvýšení výdajů o 0,4 mld. Kč na 9,2 mld. Kč),
v důsledku legislativních změn a zvýšení počtu dětí v pěstounské péči a počtu
pěstounů došlo v roce 2015 k dalšímu meziročnímu nárůstu výdajů na dávky
pěstounské péče (o cca 0,3 mld. Kč na 2,7 mld. Kč),
oproti roku 2014 došlo k poklesu výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi
(meziročně o 0,8 mld. Kč na 10,5 mld. Kč), naopak u příspěvku na péči došlo
k nárůstu (o 0,8 mld. Kč na 21,2 mld. Kč), výdaje na dávky pro osoby se
zdravotním postižením meziročně stagnovaly na úrovni cca 1,9 mld. Kč,
oproti roku 2014 došlo u výdajů na podpory v nezaměstnanosti v roce 2015
k jejich poklesu o 1,0 mld. Kč na 8,3 mld. Kč,
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průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců)
v roce 2015 činila 25 607 Kč. Nejvyšší průměrná mzda byla vyplácena v peněžnictví
a pojišťovnictví (48 918 Kč) a v odvětví informačních a komunikačních činností
(48 648 Kč), naopak nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství (14 657 Kč)
a v odvětví administrativních a podpůrných činností (17 265 Kč).

Publikace „Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR ve vývojových
řadách a grafech - 2015“ byla vydána v české i anglické verzi v celkovém nákladu
300 ks.

Petr Habáň
tiskový mluvčí
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