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Jak covid-19 ovlivnil vývoj
sociálních příjmů obyvatelstva?
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soc. příjmy obyvatelstva celkem

podíl sociálních příjmů na HDP

s předcovidovým obdobím v r. 2020 nejvíce
vzrostl podíl výdajů na dávky nemocenského pojištění (o cca 1,6 p. b. v porovnání
s r. 2019). Nejvíce byl tento nárůst ovlivněn více než 6,6násobným zvýšením objemu výdajů na ošetřovné (z 1,7 mld. Kč
v r. 2019 na 11,4 mld. Kč v r. 2020), objem
výdajů na nemocenské vzrostl o cca 6 mld.
Kč (z 26,7 mld. Kč v r. 2019 na 32,8 mld. Kč
v r. 2020). Zatímco objem výdajů na ošetřovné v r. 2021 poklesl zhruba na polovinu

0

podíl sociálních příjmů obyvatelstva na HDP (%)

J

iž více než dva roky žije celý
svět ve větším či menším strachu z důsledků působení covidu-19, který ovlivnil život každého z nás. Jak se tato skutečnost promítla
do vývoje sociálních příjmů obyvatelstva?
Z grafu je zřejmé, že v r. 2020 výrazně
vzrostl jak celkový objem sociálních příjmů obyvatelstva (o cca 15 % v porovnání
s předchozím rokem), tak se i výrazně navýšil podíl sociálních výdajů na hrubém domácím produktu (v tomto směru sehrál výrazný vliv i pokles objemu HDP o cca 5,6 %
ve srovnání s r. 2019).
Při podrobnějším zkoumání vývoje nákladů na jednotlivé sociální systémy a sociální dávky se ukazuje, že v porovnání
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v porovnání s r. 2020, objem výdajů na nemocenskou se v r. 2021 dále zvýšil na 34,0
mld. Kč.
Výdaje v ostatních sociálních systémech vzrostly v zásadě s očekávanými
trendy a byly ovlivněny pouze např. vyšším rozsahem valorizace důchodů nebo
navýšením maximální částky, kterou
mohou rodiče čerpat při péči o dítě do 4
let věku (tedy při pobírání rodičovského
příspěvku).
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