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ČSSZ: V roce 2015 vzrostl počet zaměstnavatelů i pojištěnců
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Více zaměstnavatelů, více zaměstnanců, za které jejich zaměstnavatelé odvádí pojistné.
A rekordní příjmy z pojistného. Takto by se dal stručně charakterizovat uplynuvší rok
2015 z pohledu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Zvýšil se totiž jak počet zaměstnavatelů (o 4 284), tak počet zaměstnaných pojištěnců (o 93 327),
čímž narostl počet poplatníků. Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) oproti roku 2014
stoupl, bylo jich o 3 596 více, poklesl však počet OSVČ povinných platit zálohy na důchodovém
pojištění (téměř o 500), o 789 méně OSVČ bylo účastno nemocenského pojištění.
Úspěchy v oblasti sociálního zabezpečení
V roce 2015 měla ČSSZ více než 8,6 miliónu klientů – přesně 8 646 425. Je to o 116 460 více než
v roce 2014. Rekordně vzrostly příjmy z pojistného – o více než 21 mld. Kč oproti roku 2014. Tzv. účet
sociálního pojištění byl sice v mínusu, ale rozdíl mezi příjmy a výdaji klesl v porovnání s rokem 2014
o 9,27 mld. Kč, což meziročně znamená pokles schodku o cca 23,5 %. Snížila se výše pohledávek
na pojistném, ve srovnání s rokem 2014 zhruba o 2,59 mld. Kč.
Stabilní důchodové pojištění
Ve srovnání s rokem 2014 došlo v oblasti důchodového pojištění ke snížení schodku o 9,86 mld. Kč,
neboť v roce 2014 činil schodek 43,4 mld. Kč, zatímco loni 33,54 mld. Kč.
Počet důchodců v ČR stoupl o 10 743, v roce 2015 jich bylo 2 873 953. Zvýšily se sice příjmy
z pojistného na důchody (o 18,97 mld. Kč), zároveň ale stouply výdaje na dávky (o 9,11 mld. Kč).
Průměrný starobní důchod se zvýšil o 273 Kč, v roce 2015 činila jeho výše 11 348. Přičemž nadále
platí, že muži berou více než ženy. Oproti roku 2014 si ženy se svými 10 302 Kč polepšily o 252 korun,
12 551 Kč byla průměrná výše důchodu mužů v roce 2015, což je o 292 Kč více než rok předchozí.
Přibylo občanů (o 532) dobrovolně důchodově pojištěných.
Dlouhodobě plusový nemocenský účet
Pro oblast nemocenského pojištění nadále platí, že je dlouhodobě v kladných číslech. V roce 2015
zbylo na pomyslném „nemocenském účtu“ 3,3 mld. Kč. Zvýšil se sice počet případů ukončených
dočasných pracovních neschopností a prostonaných dní, ale výrazně se zkrátila doba trvání jedné
tzv. neschopenky.
Opět se mírně zvýšil počet mužů na tzv. mateřské. Jestliže v roce 2014 bylo mužům nově přiznáno
646 výplat dávek peněžité pomoci v mateřství (PPM, lidově tzv. mateřská), v roce 2015 to bylo
o 166 výplat více. Celkem bylo v roce 2015 vyplaceno 545 478 dávek PPM, 3 928 mužům
a 541 550 ženám, (v roce 2014 to bylo mužům 3 134 a ženám 532 693, celkem 535 827 vyplacených
dávek).
Podobný trend je u výplat ošetřovného. Obecně dávku častěji čerpají ženy. V roce 2015 bylo mužům
nově vyplaceno v 101 413 případech, což je o 18 717 výplat více než v roce 2014. Celkem čerpalo
dávky ošetřovného 432 561 klientů, bylo tak vyplaceno o 72 797 dávek více než v roce 2014.
Přehled statistických údajů je uveden v přiložené tabulce.

ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba
8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně více než 200 tisíc dávek
nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba.
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