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Příspěvky na sociální zabezpečení 

Predikce sociálního a zdravotního pojištění (srpen 2019) 

Příspěvky na sociální zabezpečení (růst v %, ESA 2010) 

Celkové příjmy 

– v roce 2019 růst o 5,8 %,  

– obdobně v roce 2020, další roky cca 4 % 

 

Příspěvky na soc. zabezpečení 

– klesající dynamika v souladu s objemem 
mezd a platů (z 7,2 % v letošním roce na 
4,9 % v roce 2022) 

– platba za státního pojištěnce uvažovaná o 
cca 3,5 mld. Kč ročně vyšší do konce 
predikce 

– diskreční opatření v roce 2019 a 2020 
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Sociální a zdravotní pojištění 

Predikce sociálního a zdravotního pojištění (srpen 2019) 

Příspěvky na sociální pojištění (růst v %, ESA 2010) Příspěvky na zdravotní pojištění (růst v %, ESA 2010) 

(bez úrazového poj.) 
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Vývoj příjmů z pojistného 

Determinanty 

– skutečnost v roce 2018, pokladní plnění  
v roce 2019 (7 měsíců) 

– růst objemu mezd a platů 

– růst průměrné mzdy v předchozím roce  

– diskreční změny: 

– 2019: dlouhodobé ošetřovné (-0,4 mld. Kč) 

– 2019–2020:  sazby o 0,2 p. b. na 
nemocenském pojištění (-3,5 mld. Kč) 

– 2020: EET konzervativně zohledněno jen  
u zdravotního pojištění (+0,3 mld. Kč) 

 
Pozn.: Akruální vs. hotovostní metodika: 

– časový posun mezi ledny roku t+1 a t 

– přičteno v hotovost. pojetí příslušenství (konstanta, jde  
o pokuty, penále apod.) 

– u sociálního pojištění v hotovost. pojetí odečteno úrazové 
pojištění (cca 9 mld. Kč navázané na růst objemu mezd a 
platů) 

Pojistné a objem mezd a platů (akruálně, růst v %) 

Predikce sociálního a zdravotního pojištění (srpen 2019) 
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Shrnutí predikce příjmů z pojistného 

Pozn.: *) Pojistné na sociální pojištění v metodice ESA obsahuje i úrazové pojištění. 

Predikce sociálního a zdravotního pojištění (srpen 2019) 

Pojistné (akruálně a hotovostní metodika, v mld. Kč) 

Metodika Jednotka 2018 2019 2020 2021 2022

Pojistné na sociální pojištění* ESA mld. Kč 526,1 564,7 597,5 629,7 661,1

cash mld. Kč 513,3 553,5 586,4 618,7 649,6

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění ESA mld. Kč 239,4 256,6 271,6 286,4 300,7

cash mld. Kč 237,8 255,6 270,4 285,2 299,4
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Děkuji za pozornost. 

http://www.mfcr.cz 

Fiscal.Outlook@mfcr.cz 

 

 

připraveno odborem Hospodářská politika 

Predikce sociálního a zdravotního pojištění (srpen 2019) 


