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Tisková zpráva 

 

Přibývá mužů na tzv. mateřské, častěji také čerpají ošetřovné 
 

Praha 21. 5. 2015 
 

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) lze vysledovat mírně rostoucí trend 

počtu mužů, kteří čerpají peněžitou pomoc v mateřství (lidově řečeno „mateřskou“). 
V absolutních číslech jsou to stále ženy-matky, které zůstávají s dětmi doma, ale jestliže 

v prvním čtvrtletí roku 2014 nově čerpalo peněžitou pomoc v mateřství 143 mužů, ve 
stejném období roku 2015 jich bylo 179, tedy o 36 více. Rovněž v počtu výplat 

ošetřovného je patrný mírný nárůst podílu mužů. K 31. 3. 2014 dávku nově čerpalo 
21 776 mužů, o rok později ve stejném období jich bylo 31 417, což je o 9 641 více. 

 

Obě dávky jsou vypláceny ze systému nemocenského pojištění. Příjmy z pojistného 
na nemocenské pojištění k 31. 3. 2015 činily 6,6 mld. korun (v roce 2014 to bylo 6,3 mld. Kč), výdaje 

na dávky nemocenského pojištění se letos ve sledovaném období vyšplhaly na 6,2 mld. korun (v roce 
2014 na 5,4 mld. Kč). Nejvíce peněz z nemocenského pojištění tradičně odčerpávají dávky 

nemocenského – v prvním čtvrtletí 2015 to byly rovné čtyři miliardy korun (loni 3,4 mld. Kč). Peněžitá 

pomoc v mateřství je druhou nejvyšší položkou, čerpanou ze systému pojištění. K 31. 3. 2015 byla 
vyplacena v objemu 1,8 mld. korun, což je takřka shodně jako ve stejném období roku 2014. 

 
V důchodovém pojištění nedošlo v prvním čtvrtletí k výrazným změnám. Ženy pobírající starobní 

důchod si sice v prvním čtvrtletí roku 2015 mírně polepšily, přesto mají stále nižší důchody než muži. 
K 31. 3. 2015 se průměrná penze žen o 246 korun přehoupla přes částku deseti tisíc (loni to bylo jen  

o 9 Kč). Průměrné důchodové dávky mužů přitom ve stejném období 2015 činily průměrně takřka 

12,5 tisíce korun (v roce 2014 to bylo 12 217 Kč). Statisticky vykazovaná průměrná výše všech 
starobních důchodů k prvnímu čtvrtletí 2015 činila 11 292 Kč, což je o 263 korun více než v roce 2014. 

 
Počet důchodců se v prvním čtvrtletí roku 2015 ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 mírně 

zvýšil, celkem o 2 791 lidí. Počet vyplácených starobních důchodů se rovněž mírně zvýšil – zatímco 

v prvním čtvrtletí roku 2014 jich bylo vyplaceno 2 343 504, v roce 2015 to bylo o 11 850 dávek více. 
Podle údajů ČSSZ pokračuje zájem o předčasné důchody. V prvním čtvrtletí roku 2015 byly vypláceny 

celkem 571 317 lidem, což je o 22 582 občanů více, než v daném období roku 2014. Výdaje na dávky 
důchodového pojištění v prvním čtvrtletí roku 2015 činily 89,8 mld. korun, příjmy přitom byly 

84,7 mld. korun. Schodek činil zhruba 5 mld. korun, což je oproti roku 2014 takřka o 700 milionů 

méně. 
 

V prvním čtvrtletí roku 2015 evidovala ČSSZ celkem 4 278 296 pojištěnců, což je o 75 975 více než 
ve stejném období roku 2014. Stoupl i počet občanů dobrovolně důchodově pojištěných k 31. 3., 

z 5 850 v roce 2014 na 6 580 v roce 2015. Mírně se zvýšil počet OSVČ vykonávajících činnost, 
v prvním čtvrtletí 2015 jich bylo o 948 více než ve stejném období roku 2014. Naopak poklesl počet 

OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění – v prvním čtvrtletí 2015 jich bylo o 6 288 méně 

než v daném období  roku 2014. 
 

Více statistických údajů je uvedeno v přiložených tabulkách. 
 

Tabulka 1 - Přehled z oblasti důchodového pojištění 

Tabulka 2 – Přehled z oblasti nemocenského pojištění 
Tabulka 3 – Přehled o sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
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PŘEHLED VYBRANÝCH STATISTICKÝCH UKAZATELŮ 

Ukazatel k 31.03.2014 k 31.03.2015

Starobní důchodci vč. předčasných a souběhu s pozůstalostním 2 343 504 2 355 354

Invalidní důchodci vč. souběhů s pozůstalostním 431 378 426 338

Pozůstalostní důchodci (vyplácení sólo) 83 938 79 919

POČET DŮCHODCŮ v ČR Celkem 2 858 820 2 861 611

Počet důchodců s netypickou výplatou (cizina+ostatní výplaty) 84 488 88 995

z toho                                                                              cizina 81 151 85 111

Starobní důchody 2 343 504 2 355 354
z toho                                                           předčasné důchody 548 735 571 317

Invalidní důchody 431 378 426 338

Pozůstalostní důchody 706 369 698 451

POČET DŮCHODŮ vyplácených v ČR Celkem 3 481 251 3 480 143

Počet důchodů vyplácených netypicky (cizina+ostatní výplaty) 87 519 92 177

 z toho                                                                              cizina 84 182 88 293

Průměrná výše starobního důchodu v Kč 11 029 11 292

Muži 12 217 12 497

Ženy 10 009 10 246

Počet poplatníků na jednoho důchodce 1,71 1,73
Počet poplatníků na jednoho starobního důchodce 2,08 2,10

PŘÍJMY z pojistého a příslušenství  na důchodové pojištění

v mld. Kč
80,81 84,68

VÝDAJE na dávky důchodového pojištění  včetně záloh

v mld. Kč
86,64 89,79

z toho                                                              Starobní důchody 69,53 71,87

                                                               Invalidní důchody 10,17 10,18

                                                               Pozůstalostní důchody 6,10 6,13

Rozdíl příjmů a výdajů na důchodové pojištění v mld. Kč -5,83 -5,12

D
ů

c
h

o
d

o
v
é

 p
o

ji
š
tě

n
í

 

mailto:jana.buranova@cssz.cz
http://www.cssz.cz/


 

Jana Buraňová, tisková mluvčí, email: jana.buranova@cssz.cz, tel. 257 063 044 
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. Více informací na http://www.cssz.cz. 

3 

PŘEHLED VYBRANÝCH STATISTICKÝCH UKAZATELŮ 

Ukazatel k 31.03.2014 k 31.03.2015

Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti 346 221 492 066

Počet prostonaných dnů 15 606 103 18 268 232

Průměrná doba trvání jednoho případu 45,08 37,13

Počet případů výplaty dávek nemocenského pojištění 

 od počátku roku
710 161 840 020

 Muži 244 632 289 098

 Ženy 465 529 550 922

 z toho

NEMOCENSKÉ  

                                                        Počet případů výplaty 481 317 566 920

 Muži 222 039 256 590

 Ženy 259 278 310 330

                                                        z toho nových případů 174 309 215 786

 Muži 84 083 101 781

 Ženy 90 226 114 005

                                                        Počet proplacených dnů 10 689 379 12 096 809

OŠETŘOVNÉ    

                                                        Počet případů výplaty 97 620 140 461

 Muži 21 874 31 582

 Ženy 75 746 108 879

                                                        z toho nových případů 97 145 139 578

 Muži 21 776 31 417

 Ženy 75 369 108 161

                                                        Počet proplacených dnů 678 972 991 176

PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

                                                        Počet případů výplaty 130 727 132 190

 Muži 719 926

 Ženy 130 008 131 264

                                                        z toho nových případů 17 859 18 334

 Muži 143 179

 Ženy 17 716 18 155

VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

                                                        Počet případů výplaty 497 449

PŘÍJMY z pojistného a příslušenství na nemocenské pojištění 

v mld. Kč
6,29 6,57

VÝDAJE na dávky nemocenského pojištění 

v mld. Kč
5,42 6,16

      z toho                                                                     Nemocenské 3,44 4,00

Ošetřovné 0,23 0,35

Peněžitá pomoc v mateřství 1,75 1,80

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 0,0019 0,0020

Rozdíl příjmů a výdajů na nemocenské pojištění v mld. Kč 0,87 0,41
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PŘEHLED VYBRANÝCH STATISTICKÝCH UKAZATELŮ 

Ukazatel k 31.03.2014 k 31.03.2015

Počet zaměstnavatelů 267 104 270 593

Počet pojištěnců 4 202 321 4 278 296

Počet OSVČ vykonávajících činnost 963 572 964 520

z toho OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění 668 255 661 967

      z toho OSVČ účastných nemocenského pojištění   87 209 87 134

Počet občanů dobrovolně důchodově pojištěných 5 850 6 580

POČET POPLATNÍKŮ CELKEM 4 876 426 4 946 843

CELKEM KLIENTŮ
 8 382 155 8 470 595

(důchodci včetně netypických výplat, OSVČ vykonávající činnost, dobrovolně důch. poj., pojištěnci,zaměstnavatelé)

PŘÍJMY z pojistého a příslušenství na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v mld. Kč
90,57 94,89

PŘÍJMY z pojistého a příslušenství na sociální zabezpečení 

v mld. Kč 
87,10 91,25

VÝDAJE na sociální zabezpečení v mld. Kč 92,06 95,95

Rozdíl příjmů a výdajů na sociální zabezpečení v mld. Kč -4,96 -4,70
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