Tisková zpráva

V Praze. 3. prosince 2013

MPSV vydalo publikaci k vývoji v oblasti práce a sociálního
zabezpečení v ČR za rok 2012
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci pod názvem „Základní
ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových
řadách a grafech – 2012“, 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 systémy nepojistné (státní sociální
podpora, 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 na státní politiku zaměstnanosti. Závěrečná kapitola obsahuje zhodnocení vývoje
výdajů na sociální ochranu včetně mezinárodního srovnání.
V publikaci lze mimo jiné zjistit následující významné informace:














Z hlediska celkového počtu obyvatel dochází k jeho postupnému nárůstu (vyjma
situace v roce 2011), k 31. 12. 2012 činil 10 516 tis. obyvatel, meziroční nárůst
(o 12 tis.) byl způsoben zejména kladným migračním saldem,
dlouhodobě roste podíl osob starších 65 let na celkové populaci (na konci roku
2012 činil tento podíl 16,8 %); tato tendence souvisí s postupným zvyšováním počtu
starobních důchodců (dle údajů ČSSZ činil na konci minulého roku tento počet
2 341 tis.),
celkový počet důchodců v prosinci 2012 meziročně poklesl na 2 866 tis.
(o cca 7 tis. zejména v důsledku poklesu počtu invalidních důchodců),
průměrná výše starobního důchodu (vypláceného samostatně) se v roce 2012
meziročně zvýšila o 2,2 % na 10 770 Kč,
pokračoval pokles počtu nově hlášených případů dočasné pracovní
neschopnosti (v roce 2012 se jednalo o 1 227 tis. případů) a s tím
související snížení výdajů na dávky nemocenského pojištění (zatímco v roce 2007
činily tyto výdaje 34,7 mld. Kč, v minulém roce šlo o 19,4 mld. Kč),
od roku 2008 dochází (zejména v důsledku úsporných opatření) k postupnému
meziročnímu poklesu výdajů na dávky státní sociální podpory (z úrovně
48,5 mld. Kč v roce 2007 na 35,5 mld. Kč v roce 2012),
především v souvislosti s dopady celosvětové ekonomické krize, zrušením sociálního
příplatku v systému státní sociální podpory od roku 2012 a růstem cen v oblasti
bydlení, dochází od roku 2009 k postupnému zvýšení výdajů na dávky pomoci
v hmotné nouzi (na 7,8 mld. Kč v roce 2012),
v důsledku nárůstu počtu vyplacených příspěvků na péči (v roce 2012 v průměru
na 312 tis. příspěvků za měsíc) došlo v roce 2012 k meziročnímu zvýšení výdajů
na tuto dávku (v roce 2012 na 18,4 mld. Kč),
dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek
na zvláštní pomůcku a dávky přiznané podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.) byly
v roce 2012 vyplaceny v objemu 1,6 mld. Kč,
po více než dvojnásobném zvýšení výdajů na podpory v nezaměstnanosti v roce
2009 na částku 15,1 mld. Kč (v souvislosti se zhoršenou situací na trhu práce
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v důsledku celosvětové ekonomické krize) dochází v letech 2010 až 2012
k postupnému poklesu těchto výdajů (v roce 2012 se jednalo o 8,8 mld. Kč),
průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců)
v roce 2012 činila 25 112 Kč a meziročně vzrostla o 2,7 % (o 657 Kč; v roce 2011
se meziročně zvýšila o 2,5 %) - v podnikatelském sektoru dosáhla 25 128 Kč
po meziročním nárůstu ve výši 2,8 % (o 681 Kč), průměrný plat v nepodnikatelské
sféře (organizace plně nebo částečně financované ze státního nebo místních
rozpočtů a instituce, které nehospodaří za účelem dosažení zisku) vzrostl o 2,2 %
(o 543 Kč) na 25 037 Kč.

Publikace „Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve
vývojových řadách a grafech - 2012“ má 55 stran a byla vydána v české i anglické verzi
v celkovém nákladu 800 ks.

Petr Sulek
tiskový mluvčí
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