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Demografické trendy jako výzva pro Českou republiku  
 
Anotace  

 

Text zmiňuje stěžejní pojmy a proměnné, týkající se demografických trendů, nejen v  České 
republice, a zamýšlí se nad možnostmi současnou situaci ovlivnit směrem k udržitelnějšímu 
modelu mezigeneračního vývoje. 
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The text mentions key concepts and variables related to demographic trends, not only in the 

Czech Republic, and considers the possibilities of influencing the current situation towards  

a more sustainable model of intergenerational development. 
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Úvod  
 

Ve své seminární práci se věnuji problematice demografie. Demografické pohyby se vyvíjeli 

od počátku, v poslední době se však vývoj demografie začíná vymykat. Snižování počtu 
narozených dětí, prodlužování věku matky při narození dítěte, prodlužování délky života  
a migrace ze států do států způsobují demografické problémy, a to hlavně stárnutí populace. 
O tomto problému se budu dále zabývat ve své seminární práci.  

 
Demografie 

 

Demografie je obor, který se věnuje reprodukci lidské populace. Předmětem tohoto oboru je 
studium demografické reprodukce, tedy obnova populace rozením a vymíráním. Hlavní 

jednotkou jsou obyvatelé. Stav obyvatelstva daného území se v čase mění ve svém počtu  
i struktuře. Důvodem změny stavu obyvatelstva jsou demografické pohyby. Informace 
ohledně demografických pohybů přebírám od Českého statistického úřadu. Demografické 
pohyby jsou následující:1 

 

1. Sňatky. 
2. Rozvody. 

3. Potraty.  

4. Narození. 

5. Zemřelí. 
6. Stěhování. 
 

Sňatky  
 
Tento demografický pohyb nám ukazuje počet zákonně uzavřených manželství. Údaje 
obsahují také údaje o rodinném stavu, věku, státním občanství a vzdělán snoubenců, pořadí 
manželství a datum předchozího rozvodu či ovdovění. V případě územního členění jsou 
sňatky tříděny podle místa pobytu ženicha. 
 

Rozvody  

 

Demografický pohyb rozvody nám určuje počet ukončených manželství. Od roku 2007 jsou 
tyto údaje přebírány automaticky z elektronických databází Ministerstva spravedlnosti. 

Rozvodová statistika mj. zachycuje věk, vzdělání, státní občanství manželů, počet nezletilých 
dětí, příčinu rozvratu na straně muže a ženy, datum uzavření sňatku i pořadí rozvodu.  

 

V následujícím grafu můžeme vidět, že sňatků prudce ubývá a rozvodů naopak přibývá. 
V roce 1950 se zhruba 95 tisíc páru rozhodlo vstoupit do manželství, v roce 2016 už se jedná 
jen o 50 tisíc párů, to znamená, že počet uzavřených manželství klesl zhruba na necelou 
                                                                 
1
 Demografie. Demografie.info. http://www.demografie.info/?cz_odemografii  

Současná populační situace v hlavním městě Praze – 2004. Český statistický úřad, 30. VI. 2004. 
https://www.czso.cz/csu/czso/13-1111-04-2003-ii i_4__potraty 

Stárnutí populace a jeho důsledky. I60.cz.  
https://www.i60.cz/clanek/detail/6424/starnuti -populace-a-jeho-dusledky 
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polovinu. Na druhé straně můžeme vidět, jak prudce stoupla rozvodovost. V roce 1950 se 

rozvádělo pouze 10 000 párů, zatímco v roce 2016 už jich bylo 25 000.  
Potraty 
 

Tento pohyb označuje počet přerušených těhotenství. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách, definuje plod po potratu jako: „ plod, který po úplném vypuzení nebo vynětí z těla 
matčina neprojevuje ani jednu ze známek života a současně jeho porodní hmotnost je nižší 
než 500g, a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 22 týdny.“ V případě, že 
plod je těžší než 500g jedná se už o narození mrtvého dítěte, což se přičítá ke  statistice 

úmrtí.    

 

Z níže uvedeného grafu můžeme vidět, jak počet přerušených těhotenství klesá. Je to 
způsobeno převážně rozvojem antikoncepčních pomůcek, které zamezují neplánovanému 
početí. Na vývoji můžeme vidět zlom v roce 1989, kdy se umělé přerušení těhotenství stalo 
přístupné všem, a tak se počet zvýšil. Postupně začalo potratů ubývat právě díky 
antikoncepčním pomůckám, tudíž bylo méně žen, které by otěhotnělo a přitom dítě 
nechtělo.   
 

Narození 

 
Pohyb narození nám určuje počet všech narozených dětí, a to bez ohledu, jestli se narodily 
živé nebo mrtvé. V hlášení se uvádí pohlaví narozeného dítěte, jeho vitalita, porodní 
hmotnost a délka, týden těhotenství, pořadí dítěte, rodinný stav matky, věk, vzdělání , státní 

občanství a stát narození rodičů či datum sňatku rodičů. 
 

Zemřelí  
 
Tento pohyb určuje počet zemřelých osob. Zahrnuje všechny typy úmrtí jako přirozená smrt, 
smrt z důsledku nemoci, nešťastnou událostí atd.  
 

V níže uvedeném grafu můžeme vidět, že počet narozených dětí vysoce převyšuje počet 
zemřelých. Rodí se tedy víc lidí než umírá. Je to způsobeno rozvojem lékařství, jejímž 
důsledkem se lidé dožívají stále vyššího věku. Z lom nastal v roce 2006.  

 

Stěhování  
 

Demografický pohyb stěhování určuje počet osob, které změnili trvalé bydliště mimo Českou 
republiku. Počítá se také dlouhodobý pobyt osoby za hranicemi.  Pro účely demografické 
statistiky jsou migranti charakterizováni věkem, rodinným stavem, státním občanstvím, 
samotná migrace je určena datem stěhování, předchozím a novým bydlištěm.  
 

Když srovnáme narozené osoby, zemřelé osoby a stěhování osob, získáme údaj o nárůstu 
počtu obyvatelstva. To znamená, že je čím dál tím víc obyvatel, avšak není to z důvodu, že by 
se rodilo stále více dětí. Je to tím, že lidé umírají později a populace stárne. Tím se 
dostáváme k závažnému problému, což je stárnutí populace. 
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Stárnutí populace  
 

Stárnutí obyvatelstva je způsobeno prodlužováním délky života a nižším počtem narozených 
dětí. To znamená, že je stále více lidí v důchodovém věku. Důsledky demografického stárnutí 
se dotýkají všech sfér sociálního a ekonomického vývoje a nejčastější obavy vyvolávané 
změnou věkové struktury se pojí s udržitelností financování důchodového systému, růstem 
nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní péči a nedostatkem pracovních sil na trhu práce.  

 

Český statistický úřad vytvořil prognózu do roku 2065. Tu můžeme vidět v následujícím grafu. 

Ten říká, že v roce 2065 bude zhruba 32 % obyvatel starší 65 let. Oproti nynějších 17 % to 
bude velký skok. Kde se vezmou peníze na takové množství starobních  důchodů? Jak se 
s tím Česká republika vyrovná? Je možné neustále prodlužovat odchod do důchodu?  

 

Závěr 
 

Stárnutí populace je závažný problém, který se musí řešit. Jeho řešení je však velmi 
problematické. Já osobně bych řešení stárnutí populace viděla hlavně ve změně dvou oblastí. 
První je zvyšování počtu narozených dětí a zároveň snižování věku rodiček. To by se dalo 

docílit lepšími podmínkami pro založení rodiny, jako například zvyšování mateřského  
a rodičovského příspěvku, výhodnější hypotéky pro budoucí rodiče, tolerantnější přístup 
k matkám na trhu práce atd. Nutno říct, že současná doba zakládání rodiny příli š nepřeje 

– nástupní platy jsou malé a bydlení velmi drahé. Druhá oblast je zlepšení pracovních 
podmínek, které by vedly ke snižování emigrace obyvatel z území státu do zahraničí. 
V současnosti máme oproti ostatním státům Evropské unie nízké platy a mzdy a  mnoho lidí 

láká využít své znalosti v zahraničí, kde za stejnou práci dostanou mnohonásobně větší 
ohodnocení. To můžeme vidět například u lékařů, kteří odcházejí do Německa. Kdyby měli 
alespoň z části srovnatelné platy, nenutilo by je odcházet pracovat pryč. Samozřejmě je 
třeba mnoho finančních prostředků pro zlepšení těchto oblastí, ale dle mého názoru tyto 
prostředky Česká republika má, ale bohužel je neumí přerozdělit a zužitkovat, ale to už je 
otázka jiného problému. Kdyby se udělaly opatření a prodlužování délky života by se alespoň 
zpomalilo, nemuseli bychom za pár let řešit, že na starobní důchody nebude mít, kdo 
vydělávat, protože pracujících obyvatel v produktivním věku nebude dostatek. Tato investice 
ze strany státu by se určitě vyplatila.  
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Ilustrace: „Sňatky a rozvody v letech 1950-2019“.2 

 

 
 
                                                                 
2
 Sňatky a rozvody v letech 1950-2019. Český statistický úřad. 

https://www.czso.cz/csu/czso/snatky-a-rozvody-v-letech-1950-2019 

Demografický vývoj Středočeského kraje – 1960 až 2012. Český statistický úřad. 
https://www.czso.cz/csu/czso/grafy 
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Ilustrace: „Vývoj počtu potratů na 1 000 žen v letech 1960-2010“.3 

 

 
 

Ilustrace: „Přirozený přírůstek obyvatel v České republice“ mezi roky 2001 až 2010.4 

 

 
                                                                 
3
 Vývoj počtu potratů na 1000 žen v letech 1960 -2010. Šance dětem. 3. IV. 2014. 

https://www.sancedetem.cz/graf-vyvoj-poctu-potratu-na-1000-zen-v-letech-1960-2010 
4
 Lidé a společnost; Televizní akademie. Česká televize. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10322816274-televizni-akademie/5555-lide-a-spolecnost/ 
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lustrace: „Přírůstek počtu obyvatel v České republice“ mezi roky 2002 až 2016.5 

 

 
 

Ilustrace: „Stárnutí populace“ v České republice mezi lety 2000 až 2065 (predikce). 6 

 

 
 

 

 
                                                                 
5
 Kterým okresům ubývají obyvatelé? Karvinsko přišlo loni o dva tisíce l idí. Česká televize, 22. III. 2017. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2062024-kterym-okresum-ubyvaji -obyvatele-karvinsko-prislo-loni-o-dva-

tisice-lidi 

Obyvatelstvo. Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide 
6
 SVOBODOVÁ, Kamila. Demografické stárnutí České republiky podle výsledků projekce. Demografie, 

23. III. 2012. http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=824  
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