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Aktuální informace 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky  

České republiky 

Praha 21. 3. 2012 4
Demografická situace v České republice v roce 2011 

Demographic situation in the Czech Republic in 2011 

Souhrn 

Informace o zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2011 pod 
názvem „Výrazný pokles počtu narozených dětí“ a publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1. až 4. 
čtvrtletí 2011“ Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je 
tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující základní demografické ukazatele 
za Českou republiku za roky 2010 a 2011. 

Summary 

The „Latest news“ on demographic situation in the Czech Republic in 2011 under the name “Sharp 
decline in births” and publication “Population of the Czech Republic 1st - 4th quarter of 2011” were released 
by the Czech Statistical Office on websites: www.czso.cz. We enclose table „Population (absolute and 
relative figures, year-to-year changes)” containing basic demographic indicators for the Czech Republic in 
2010 and 2011. 

Cílem předkládané aktuální informace je upozornit zájemce na nejnovější údaje 
o demografické situaci v České republice. Český statistický úřad uveřejnil 13. března 2012 
na svých internetových stránkách předběžné údaje o pohybu obyvatelstva v České 
republice v roce 2011. Byla zveřejněna jednak rychlá informace pod názvem „Výrazný 
pokles počtu narozených dětí“ (http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031312.doc), 
jednak publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2011“ 
(http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/4001-11). 

Publikace Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2011 obsahuje předběžné 
výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva za ČR, oblasti, kraje a okresy 
a bilanci počtu obyvatel ve městech České republiky. 

V rychlé informaci naleznete stručné zhodnocení demografické situace v roce 2011, 
včetně porovnání s rokem 2010. Z této rychlé informace předkládáme tabulku obsahující 
údaje o pohybu obyvatelstva (absolutně, relativně a meziroční změny). 

V důsledku výrazného úbytku narozených dětí v roce 2011 přirozený přírůstek obyvatel 
klesl o 8,5 tisíce a dosáhl 1,8 tisíce osob. Počet přistěhovalých převýšil počet vystěho-
valých o 16,9 tisíce osob. Podle výsledků bilance, která navazuje na výsledky sčítání lidu, 
bytů a domů k 26. 3. 2011, žilo k 31. 12. 2011 v České republice 10 504,2 tisíce osob.  

Klesající trend počtu narozených dětí pokračoval již třetím rokem. Živě se narodilo 
108,7 tisíce dětí, což je o 8,5 tisíce méně než v roce předchozím. Úhrnná plodnost klesla 
na hodnotu 1,42. Průměrný věk matek při porodu se zvýšil o 0,1 roku na 29,7 roku. Podíl 
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dětí narozených mimo manželství opět vzrostl a dosáhl 41,8 %, což představuje nárůst 
o 1,5 procentního bodu oproti roku 2010. 

V počtu uzavřených manželství bylo opět dosaženo historického minima od roku 1918. 
Počet sňatků klesl na 45,1 tisíce. Pokles zaznamenal i počet rozvodů, o 2,7 tisíce na 28,1 
tisíce. Podíl manželství končících rozvodem klesl z rekordních 50 % v roce 2010 na 
46,2 %. 

Celkový počet potratů dosáhl 38,9 tisíce, což je o 409 potratů méně než v roce 2010. 
Stejně jako v roce předcházejícím došlo k úbytku samovolných potratů, naproti tomu 
umělá přerušení těhotenství (UPT) zaznamenala mírný nárůst (o 57 případů). Na 
celkovém počtu potratů se UPT podílela 62 %. 

Počet zemřelých se udržel na úrovni roku 2010, tj. 106,8 tisíce osob. Ve věku do 1 roku 
života zemřelo 298 dětí (313 v roce předchozím), kojenecká úmrtnost zůstala na hodnotě 
2,7 promile. Naděje dožití při narození vzrostla u mužů o 0,3 roku na 74,7 let a u žen se 
zvýšila o 0,2 roku na 80,8 let. 

 
Vypracovala: Ing. Miloslava Chudobová 

Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)

2010 2011 p) rozdíl

 2011 p) – 2010

Sňatky 46 746 45 137 -1 609  4,4 4,3

Rozvody 30 783 28 113 -2 670  2,9 2,7

Živě narození 117 153 108 673 -8 480  11,1 10,4

 - z toho mimo manželství *) 47 164 45 421 -1 743  40,3 41,8

Zemřelí 106 844 106 848 4  10,2 10,2

 - z toho do 1 roku **) 313 298 -15  2,7 2,7

Potraty celkem 39 273 38 864 -409  3,7 3,7

 - z toho umělá přerušení těhotenství 23 998 24 055 57  2,3 2,3

Přistěhovalí 30 515 22 590 -7 925  2,9 2,2

Vystěhovalí 14 867 5 701 -9 166  1,4 0,5

Přirozený přírůstek 10 309 1 825 -8 484  1,0 0,2

Přírůstek stěhováním 15 648 16 889 1 241  1,5 1,6

Celkový přírůstek 25 957 18 714 -7 243  2,5 1,8

Počet obyvatel k 31. 12. ***) 10 532 770 10 504 203 -28 567  x x

Střední stav obyvatelstva ***) 10 517 247 10 495 430 -21 817  x x

Poznámky:
p) = předběžné údaje
*) relativní údaj udává podíl živě narozených mimo manželství (%)
**) relativní údaj je na 1 000 živě narozených
***) stav obyvatel v roce 2011 je přepočten na výsledky SLBD, které se uskutečnilo k 26. 3. 2011

Ukazatel

Počet
na 1 000 obyvatel

2010 2011 p,***)

Počet absolutně (rok)

 


