Dočasná pracovní neschopnost v Plzeňském kraji v roce 2016
Plzeňský kraj patří ke krajům s relativně vyšší četností výskytu dočasné pracovní neschopnosti,
která však v porovnání s ostatními kraji vykazuje kratší průměrnou dobu trvání. V ukazateli nově
hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců představovala dosažená hodnota
42,80 druhou nejvyšší hodnotu mezi kraji. V případě průměrné doby trvání 1 případu dočasné
pracovní neschopnosti dosáhl Plzeňský kraj čtvrté nejnižší hodnoty v mezikrajském porovnání, a to
40,20 dne. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti poukazující na podíl nevyužitého
pracovního fondu dosáhlo v Plzeňském kraji hodnoty 4,708.
Kraje ČR
Při porovnání krajů ČR dosáhlo nejlepších výsledků v pracovní neschopnosti Hl. město Praha, kde kromě
nejnižší relativní četnosti výskytu dočasné pracovní neschopnosti (30,11 nově hlášených případů
na 100 pojištěnců) byla zjištěna také nejkratší průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti
(37,65 dne) a nejnižší podíl nevyužitého pracovního fondu (průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti 3,098).
Naopak nejdelší průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti byla zaznamenána
v krajích Zlínském (52,09 dne) a Moravskoslezském (50,03 dne). Nejvyššího průměrného procenta dočasné
pracovní neschopnosti bylo dosaženo opět v Moravskoslezském (5,127) a Zlínském kraji (5,116). Nejvyšší
výskyt nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, konkrétně 43,10 na 100 pojištěnců, byl poté
zaznamenán v Libereckém kraji.
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Okresy Plzeňského kraje
Nejnižší počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců byl zaznamenán
v okresech Plzeň-město 39,27 a Plzeň-sever 42,53. Naopak k okresům s nejvyšším počtem nově hlášených
případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců patřil okres Tachov 55,38 a Rokycany 48,48.
Zároveň bylo v těchto dvou okresech zaznamenáno i nejvyšší průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti (Tachov 5,910 a Rokycany 5,743). Nejnižšího průměrného procenta dočasné pracovní
neschopnosti s hodnotou 4,027 bylo naopak dosaženo v okrese Plzeň-město.
Doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti byla nejkratší v okresech Plzeň-město, kde v průměru
dosahovala 37,54 dne, a v okrese Tachov 39,06 dne. Nejdéle poté v průměru trval 1 případ dočasné
pracovní neschopnosti v okrese Plzeň-jih, a to 46,07 dne.
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