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Tisková zpráva 

 

 
S nemocnými členy rodiny zůstávají doma zpravidla ženy, ošetřovné čerpaly třikrát častěji 

než muži 
 

Praha 18. 11. 2015 

 
Z dat ke třetímu čtvrtletí roku 2015 lze vyčíst, že s nemocnými členy rodiny zůstávaly 

doma zpravidla ženy. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). 
Ošetřovné k 30. 9. 2015 totiž ženy nově čerpaly v 246 864 případech, zatímco muži „jen“ 

v 75 783 případech. Celkem se ve sledovaném období ošetřovné vyplácelo 
324 636 pojištěncům, z toho 248 493 ženám a 76 143 mužům.  

 

Nemocenské pojištění 
Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění, k nimž dále patří nemocenské, peněžitá pomoc 

v mateřství (PPM – tzv. mateřská) a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Příjmy 
nemocenského pojištění za prvních devět měsíců roku 2015 převýšily výdaje – činily 20,31 mld. korun 

(v roce 2014 19,25 mld. korun), výdaje pak 18,07 mld. korun (v roce 2014 to bylo 16,5 mld. korun). 

Pojištěncům bylo z nemocenského pojištění k 30. 9. 2015 vyplaceno celkem 2 314 773 dávek (v roce 
2014 o 234 265 méně). Některé dávky nemocenského pojištění jsou vypláceny pojištěnci opakovaně 

v závislosti na délce trvání nároku. 
Celkově v počtu čerpání dávek ze systému nemocenského pojištění dominují ženy. Některou z dávek 

nemocenského pojištění totiž ČSSZ v daném období vyplatila 1 529 718 ženám. Mužů, kterým byla 
poskytnuta nějaká nemocenská dávka, bylo 785 055, což je téměř o polovinu méně. Tento propastný 

rozdíl je zapříčiněn především tím, že ženy v porovnání s muži častěji čerpají tzv. mateřskou 

(ženy 401 584, muži 2 845), vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (pouze ženy 1 496) a již 
zmíněné ošetřovné (ženy 248 493, muži 76 143). Při porovnání výplaty dávek pouze nemocenského 

(za nemoci, úrazy, nařízenou karanténu atd.) není zastoupení žen tak výrazně odlišné oproti mužům. 
Těm bylo od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 vyplaceno nemocenské v 706 067 případech a ženám 

v 878 145 případech – což je rozdíl 172 078 výplat nemocenských dávek. Od ledna do září roku 2014 

tento rozdíl mezi muži a ženami činil 144 036 dávek (muži 639 453 výplat nemocenského, 
ženy 783 489). 

 
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 

 
Důchodové pojištění 

Průměrná výše důchodu k 30. 9. 2015 činila 11 334 korun, což je o 268 korun více než loni. Stále 
platí, že muži mají důchody v průměru vyšší než ženy – k uvedenému datu je to o 2 253 korun. 

Za prvních devět měsíců roku 2015 tvořily příjmy z pojistného na důchodové pojištění 260,88 mld. 

korun a výdaje 282,91 mld. korun – schodek tak činil zhruba 22 mld. korun, což je o 23 % méně 
než ve stejném období roku 2014, kdy byl schodek 28,6 mld. korun. 

 
Sociální zabezpečení, OSVČ 

Počet zaměstnavatelů se k 30. 9. 2015 oproti roku 2014 zvýšil o 5 382 – bylo jich 275 514. 

Ke stejnému datu se zvýšil i počet pojištěnců ve srovnání s rokem 2014 – a to o 85 622. Mírně vzrostl 
rovněž počet OSVČ vykonávajících činnost, zároveň se ale mírně snížil počet OSVČ povinných platit 

zálohy na důchodové pojištění. 
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PŘEHLED VYBRANÝCH STATISTICKÝCH UKAZATELŮ 

Ukazatel k 30.09.2014 k 30.09.2015

Starobní důchodci vč. předčasných a souběhu s pozůstalostním 2 357 749 2 370 725

Invalidní důchodci vč. souběhů s pozůstalostním 428 413 422 445

Pozůstalostní důchodci (vyplácení sólo) 71 067 67 643

POČET DŮCHODCŮ v ČR Celkem 2 857 229 2 860 813

Počet důchodců s netypickou výplatou (cizina+ostatní výplaty) 86 796 90 779

z toho                                                                              cizina 83 143 86 635

Starobní důchody 2 357 749 2 370 725

z toho                                                           předčasné důchody 559 367 580 780

Invalidní důchody 428 413 422 445

Pozůstalostní důchody 693 615 685 581

POČET DŮCHODŮ vyplácených v ČR Celkem 3 479 777 3 478 751

Počet důchodů vyplácených netypicky (cizina+ostatní výplaty) 89 921 94 024

 z toho                                                                              cizina 86 268 89 880

Průměrná výše starobního důchodu v Kč 11 066 11 334

Muži 12 251 12 539

Ženy 10 044 10 286

Počet poplatníků na jednoho důchodce 1,74 1,77

Počet poplatníků na jednoho starobního důchodce 2,11 2,14

PŘÍJMY z pojistého a příslušenství  na důchodové pojištění

v mld. Kč
247,12 260,88

VÝDAJE na dávky důchodového pojištění  včetně záloh

v mld. Kč
275,76 282,91

z toho                                                              Starobní důchody 222,53 229,73

                                                               Invalidní důchody 32,01 31,99

                                                               Pozůstalostní důchody 19,58 19,67

Rozdíl příjmů a výdajů na důchodové pojištění v mld. Kč -28,63 -22,03
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 PŘEHLED VYBRANÝCH STATISTICKÝCH UKAZATELŮ 

Ukazatel k 30.09.2014 k 30.09.2015

Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti 931 390 1 146 157

Počet prostonaných dnů 43 514 862 48 182 348

Průměrná doba trvání jednoho případu 46,72 42,04

Počet kontrol dodržování léčebného režimu 128 927 118 434

Počet porušení léčebného režimu 3 365 3 553

Počet případů ukončených správním rozhodnutím 735 883Počet případů výplaty dávek nemocenského pojištění 

 od počátku roku 2 080 508 2 314 773

 Muži 700 679 785 055

 Ženy 1 379 829 1 529 718

z toho

NEMOCENSKÉ  

                                                        Počet případů výplaty 1 422 942 1 584 212

 Muži 639 453 706 067

 Ženy 783 489 878 145

                                                        z toho nových případů 494 264 582 088

 Muži 232 615 271 090

 Ženy 261 649 310 998

                                                        Počet proplacených dnů 32 101 237 34 799 937

OŠETŘOVNÉ    

                                                        Počet případů výplaty 257 296 324 636

 Muži 59 007 76 143

 Ženy 198 289 248 493

                                                        z toho nových případů 255 776 322 647

 Muži 58 730 75 783

 Ženy 197 046 246 864

                                                        Počet proplacených dnů 1 787 203 2 264 279

PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

                                                        Počet případů výplaty 398 673 404 429

 Muži 2 219 2 845

 Ženy 396 454 401 584

                                                        z toho nových případů 57 547 58 619

 Muži 463 576

 Ženy 57 084 58 043

VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

                                                        Počet případů výplaty 1 597 1 496

PŘÍJMY z pojistného a příslušenství na nemocenské pojištění 

v mld. Kč
19,25 20,31

VÝDAJE na dávky nemocenského pojištění 

v mld. Kč.
16,50 18,07

z toho                                                                  Nemocenské 10,44 11,63

Ošetřovné 0,61 0,80

Peněžitá pomoc v mateřství 5,44 5,63

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 0,0066 0,0068

Rozdíl příjmů a výdajů na nemocenské pojištění v mld. Kč 2,75 2,24
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 PŘEHLED VYBRANÝCH STATISTICKÝCH UKAZATELŮ 

Ukazatel k 30.09.2014 k 30.09.2015

Počet zaměstnavatelů 270 132 275 514

Počet pojištěnců 4 290 020 4 375 642

Počet OSVČ vykonávajících činnost 988 035 991 446

z toho OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění 688 783 687 380

      z toho OSVČ účastných nemocenského pojištění   91 285 90 451

Počet občanů dobrovolně důchodově pojištěných 6 186 6 929

POČET POPLATNÍKŮ CELKEM 4 984 989 5 069 951

Úhrn vyměřovacích základů v mld. Kč od začátku roku 831,72 874,98

Průměrný měsíční vyměřovací základ na 1 pojištěnce v Kč 20 836 21 534

CELKEM KLIENTŮ 8 498 398 8 601 123

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

VÝŠE POHLEDÁVEK na pojistném a příslušenství v mld. Kč 64,38 62,73

z toho                                                             zaměstnavatelé 45,95 43,59

 OSVČ 18,43 19,14

PŘÍJMY z pojistého a příslušenství na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v mld. Kč
276,99 292,39

PŘÍJMY z pojistého a příslušenství na sociální zabezpečení 

v mld. Kč 
266,38 281,19

VÝDAJE na sociální zabezpečení v mld. Kč 292,26 300,98

Rozdíl příjmů a výdajů na sociální zabezpečení v mld. Kč -25,88 -19,80

S
o

c
iá

ln
í 

z
a

b
e

z
p

e
č
e

n
í 

a
 p

ří
s
p

ě
v
e

k
 n

a
 S

P
Z

 

 

Údaje za 1. čtvrtletí roku 2015 najdete na: 
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-05-21-

pribyva-muzu-na-tzv-materske-casteji-take-cerpaji-osetrovne.htm 
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