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Aktuální informace 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky  

České republiky 

Praha 26. 3. 2007 7
Demografická situace v České republice v roce 2006 

Demographic situation in the Czech Republic in 2006 

Souhrn 

Informace o zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2006 (pod 
názvem Počet narozených převýšil počet zemřelých) a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České 
republice v roce 2006 Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiloženy 
tabulky „Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2005 a 2006“, obsahující základní demografické 
ukazatele v uvedených letech, a „Syntetické ukazatele vývoje obyvatelstva v České republice v roce 2005 
a 2006“. 

Summary 

The „Latest news“ on demographic situation in the Czech Republic in 2006 (under the name The number 
of births exceeded the number of deaths) and the publication Population of the Czech Republic in year 2006 
were released by Czech Statistical Office on websites: www.czso.cz. We enclose tables “Population changes 
in the Czech Republic: 2005 and 2006” containing basic demographic indicators and “Main demographic 
indicators for the Czech Republic: 2005 and 2006”. 

Tato aktuální informace má za cíl upozornit zájemce o demografická data, že Český 
statistický úřad uveřejnil na svých internetových stránkách údaje o pohybu obyvatelstva 
v České republice v roce 2006, a to formou rychlé informace s názvem „Počet narozených 
převýšil počet zemřelých (http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby032207.doc). 
Současně byla vydána publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 
2006 (http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/4001-06). 

Publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2006 obsahuje 
předběžné výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva za ČR, oblasti, 
kraje a okresy a předběžnou bilanci počtu obyvatel ve městech České republiky. 

V rychlé informaci naleznete stručné zhodnocení demografické situace v roce 2006, 
včetně porovnání s rokem 2005. Z této rychlé informace přikládáme tabulky Pohyb 
obyvatelstva v České republice v roce 2005 a 2006 a Syntetické ukazatele vývoje 
obyvatelstva v České republice v roce 2005 a 2006. 

Jak napovídá název rychlé informace, v roce 2006 počet narozených převýšil počet 
zemřelých. Stalo se tak poprvé po roce 1993. Na nárůstu počtu obyvatel, ke kterému 
dochází již čtvrtým rokem v řadě, se tak nepodílelo pouze kladné migrační saldo.  

Počet živě narozených se oproti loňskému roku zvýšil o 3,6 tisíce na 105 831. Úhrnná 
plodnost vzrostla na hodnotu 1,33. Dále pokračoval trend posunu rození dětí do vyššího 
věku ženy a zvyšujícího se podílu dětí narozených mimo manželství. 
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Celkový počet potratů zaznamenal pouze nepatrný pokles, v řádu desítek případů. 
Příčinou je zvýšení počtu samovolných potratů oproti předchozímu roku o 1,1 tisíce. 
Zhruba o stejný počet se snížil počet umělých přerušení těhotenství, které si zachovává 
trvale klesající trend. 

Počet zemřelých činil 104 441, což je o 3,5 tisíce méně než v roce předchozím. Střední 
délka života při narození zaznamenala u mužů i žen nárůst zhruba o půl roku. V roce 2006 
měl novorozený chlapec naději dožít se věku 73,4 let, novorozená dívka 79,7 let. Došlo 
k dalšímu poklesu kojenecké úmrtnosti, a to na hodnotu 3,3 promile. 

 

Tab. 1 - Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2005 a 2006 

2005 2006 1) rozdíl
 2006 - 2005

Sňatky 51 829  52 860  1 031  5,1 5,1
Rozvody 31 288  31 415  127  3,1 3,1
Živě narození 102 211  105 831  3 620  10,0 10,3
Zemřelí 107 938  104 441  -3 497  10,5 10,2
 - z toho do 1 roku 347  352  5  3,4 2) 3,3 2)

Potraty celkem 40 023  39 959  -64  3,9 3,9
  - umělá přerušení těhotenství 26 453  25 352  -1 101  2,6 2,5
Přistěhovalí 60 294  68 183  7 889  5,9 6,6
Vystěhovalí 24 065  33 463  9 398  2,4 3,3
Přirozený přírůstek -5 727  1 390  7 117  -0,6 0,1
Přírůstek stěhováním 36 229  34 720  -1 509  3,5 3,4
Celkový přírůstek 30 502  36 110  5 608  3,0 3,5
Obyvatelstvo k 31.12. 10 251 079  10 287 189  36 110  x x

Poznámky:
1)  = předběžné údaje
2)  na 1 000 živě narozených

Kromě uvedeného počtu narozených došlo loni k jedenácti utajeným porodům 
podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 422/2004 Sb. 

Přirozený přírůstek na 1 000 obyvatel vypočtený rozdílem živě narozených a zemřelých
na 1 000 obyvatel nemusí být vlivem zaokrouhlování na 1 desetinné místo vždy totožný s údajem
v tabulce, který je vypočten z absolutních čísel.

Přírůstek stěhováním na 1 000 obyvatel vypočtený rozdílem přistěhovalých a vystěhovalých
na 1 000 obyvatel nemusí být vlivem zaokrouhlování na 1 desetinné místo vždy totožný s údajem
v tabulce, který je vypočten z absolutních čísel.

Celkový přírůstek na 1 000 obyvatel vypočtený součtem přirozeného přírůstku a přírůstku stěhováním 
na 1 000 obyvatel nemusí být vlivem zaokrouhlování na 1 desetinné místo vždy totožný s údajem 
v tabulce, který je vypočten z absolutních čísel.

Ukazatel
Počet na 1 000 obyvatel

2005 2006 1)

Počty
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Ukazatel 2005 2006 1)

Úhrnná plodnost 1,28 1,33

 - prvního pořadí 0,63 0,66

 - druhého pořadí 0,46 0,48

 - třetího a vyššího pořadí 0,19 0,19

Čistá míra reprodukce 0,62 0,64

Průměrný věk matek 28,6 28,9

 - při prvním porodu 26,6 26,9

Podíl narozených mimo manželství (%) 31,7 33,3

Předmanželské koncepce (%) 31,7 30,0

Úhrnná potratovost 0,53 0,53

Úhrnná umělá potratovost 0,35 0,34

Tabulková prvosňatečnost-muži (%) 62,8 62,9

Průměrný věk při 1. sňatku-muži 30,7 31,0

Tabulková prvosňatečnost-ženy (%) 69,1 69,7

Průměrný věk při 1. sňatku-ženy 28,1 28,4

Úhrnná rozvodovost (%) 47,3 48,7

Naděje dožití při narození-muži 72,9 73,4

 - ve věku 60 let 17,8 18,2

Naděje dožití při narození-ženy 79,1 79,7

 - ve věku 60 let 21,7 22,3

1) = předběžné údaje

Tab. 2 - Syntetické ukazatele vývoje obyvatelstva v České republice 
              v roce 2005 a 2006

 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Miloslava Chudobová 


