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1 ÚVOD 
 
 

Jako téma pro svou diplomovou práci jsem si vybrala problematiku stárnutí 

obyvatelstva. Hned v úvodu je potřeba zdůraznit, že stárnutí člověka a stárnutí populace jsou 

zcela odlišné pojmy a já se budu věnovat v této práci druhému zmiňovanému pojmu – stárnutí 

populace. Problematika stárnutí je v současnosti velmi aktuálním tématem, čemuž odpovídá i 

množství zpráv, které denně slýcháváme. Důsledky, které souvisí se stárnutím populace, se 

netýkají jen lidstva jako celku, ale týkají se každého z nás jako jednotlivce. Mladší osoby si 

toto příliš neuvědomují a nevěnují důsledkům stárnutí pozornost. Vlastní stáří pro ně 

představuje dalekou budoucnost, ale pokud se chtějí mít i ve stáří dobře, sociálně i 

ekonomicky nestrádat, tak je v jejich vlastním zájmu se na poslední životní etapu připravovat, 

protože stárnutí s sebou přináší ohromné dopady na celou společnost. Všechny členské státy 

Evropské unie jsem si pro analýzu demografického stárnutí vybrala z toho důvodu, protože 

mě zajímalo, jak si v této problematice stojí jednotlivé státy v porovnání mezi sebou. Také 

proto, že Česká republika je součástí prostoru EU, která je jeho bezprostředním okolím. 

Většina analýz se věnuje populačnímu stárnutí pouze v jedné zemi, zejména v České 

republice, ale rozdílům mezi jednotlivými zeměmi se nezabývají. 

V rozvojových zemích světa, především na africkém kontinentu, roste počet obyvatel 

významným tempem. Evropa, která se řadí k vyspělým státům, se naopak potýká s velkým 

úbytkem obyvatelstva. Podle projekcí by se populace Afriky měla vzhledem k současnému 

počtu obyvatel do roku 2050 zdvojnásobit, tj. na 2 miliardy obyvatel. Evropské populační 

trendy jsou přesně opačné a evropská populace se musí vypořádat s nemalými problémy, 

které stárnutí populace přináší. 

Hlavními důvody nárůstu starých lidí v populaci je prodlužování naděje na dožití a dále 

klesající porodnost a úmrtnost. Lidé rozvíjejí svou kariéru na úkor rodinného života a dožívají 

se vyššího věku než jejich prarodiče díky kvalitnější zdravotní péči. S tímto souvisí řada 

ekonomických a sociálních problémů, kterým se budu v práci věnovat. Populační prognózy 

tento problém nevidí příliš růžově. Dlouhodobě má pokračovat nárůst starých lidí v populaci. 

Neustále má klesat porodnost populace, a pokud nenastane ve společnosti výrazná změna, 

zřejmě dojde k celkovému poklesu evropské populace. V současné době jde mladým lidem a 

potencionálním rodičům spíše o vlastní úspěšnost a společenské postavení a děti se tak stávají 

výrazným omezujícím činitelem k dosažení úspěchu. Do jisté míry tímto můžeme vysvětlit 

nízkou úroveň sňatečnosti a plodnosti v řadě vyspělých zemí. 
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Cílem této diplomové práce je analyzovat vývoj stárnutí populace všech členských států 

Evropské unie od roku 1950 včetně prognózy jejich vývoje do roku 2050, aby byly jednotlivé 

trendy a změny patrnější. Bude mě také zajímat vedlejší cíl této práce, jak se proces 

populačního stárnutí v České republice liší od populačního stárnutí v porovnání s průměrem 

Evropské unie a v porovnání s ostatními zeměmi Evropy.  

V první kapitole bych ráda vysvětlila pojem stáří, jak je vnímáno, definováno a 

členěno. Zaměřím se také na fyzické a psychické změny starého člověka. Poté se budu 

věnovat definici stárnutí, které je potřeba rozlišit na dvou úrovních – člověka jako jednotlivce 

a populace jako celku. V neméně důležité podkapitole bych ráda podala informace týkající se 

fáze proměny demografického chování, co bylo jeho příčinou, a jak se současná společnost 

odlišuje od společnosti minulého století. V závěru této kapitoly se budu věnovat vybraným 

demografickým ukazatelům jako je věková pyramida, index stáří, index závislosti aj. 

Porozumění těmto ukazatelům a pojmům je velice důležité pro pochopení analytické části této 

práce. 

Druhá kapitola diplomové práce se zabývá samotnou analýzou stavu populačních 

změn a trendů států Evropské unie v letech mezi roky 1950 až 2010. Bude se jednat o 

desetileté řady, aby byl vývoj lépe přehlednější. Součástí této kapitoly bude také projekce 

budoucího vývoje populace všech států Evropské unie. Budu zde porovnávat demografické 

ukazatele, které jsou popsány v první teoretické části této práce. 

Závěrečná kapitola pojednává o sociálních a ekonomických dopadech souvisejících se 

stárnutím populace. Jak jsem již poznamenala, stárnutí populace má výrazné dopady na život 

celé společnosti. Jde o rostoucí náklady na zdravotní péči, nedostatek ekonomicky aktivních 

lidí, nebo nedostatek financí ve státním rozpočtu na výdaje na starobní důchody z důvodu 

rostoucího počtu starých obyvatel. To vše je pouze výčet některých problémů, kterým se budu 

věnovat. 

Údaje a data, které jsem použila při vypracovávání této diplomové práce, pocházejí ze 

zdrojů Evropského statistického úřadu, neboli Eurostatu. Tento úřad má za úkol poskytovat 

Evropské unii přesná statistická data. Díky nim pak může EU srovnávat jednotlivé členské 

státy nebo regiony mezi sebou. Veškerá data nevytváří samotný Eurostat, ale získává je od 

jednotlivých národních statistických úřadů členských států, kterým bylo svěřeno 

shromažďování statistických dat na jejich území. V České republice je tímto úřadem pověřený 

Český statistický úřad. Dalším zdrojem dat je Organizace spojených národů (OSN). Data jsem 

také čerpala z Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) a 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A METODIKA 
 
 

Tato kapitola je zaměřena na vymezení pojmů použitých v této práci a na základní 

vymezení problému stárnutí populace. Věnuji se zde významu a definici stáří a stárnutí pro 

lepší porozumění dané problematice. V další části této kapitoly se zabývám vysvětlení 

významu použitých demografických ukazatelů jako index stáří, střední délka života nebo 

věková pyramida, která slouží pro grafické znárodnění struktury obyvatelstva, kde jsem 

popsala tři typy věkových skupin, které rozlišují progresivní, stacionární a regresivní typ 

populace.  

 

2.1. Pojem stáří a stárnutí 

Stárnutí a stáří jsou součástí života všech živých organismů, včetně člověka. Všichni 

živí tvorové začínají stárnout už v okamžiku svého vzniku a tento vývoj postupem času nabírá 

na intenzitě. Stárneme všichni, bez ohledu na pohlaví, národnost či společenské postavení a 

říká se, že jedině v tomto je svět spravedlivý. Stárnutí je individuální nezvratný fyziologický 

proces probíhající u každého člověka s výrazně odlišnou intenzitou.  

 

Až do konce 19. století se otázkami týkajícími se stáří a stárnutí lidé příliš nezabývali. 

Stáří zajímalo především filozofy nebo alchymisty, kteří se všemožně pokoušeli vynalézt 

elixír života, který měl umožnit nekonečný život bez nemocí. S postupem času s rozvojem 

vědy, techniky a medicíny vznikly vědní obory, které se výhradně specializovaly na 

problematiku stáří a stárnutí (geriatrie, gerontologie, apod.)  

 

Je těžké určit přesný věk, kdy se člověk stává starým. Pro většinu lidí je tímto 

momentem odchod do důchodu, pro některé například změna fyzického stavu či vzhledu. 

V minulosti se lidé dožívali velmi nízkého věku. Od středověku do současnosti se průměrná 

délka života téměř ztrojnásobila. V druhé polovině 19. století se naděje na dožití v Evropě 

pohybovala kolem čtyřiceti let, přičemž v současnosti v nejvyspělejších zemích Evropy 

hodnota naděje na dožití dosahuje až osmdesáti let. Díky tomuto prodlužování lidského 

života, se kterým souvisí vědeckotechnický rozvoj společnosti, je všeobecně uznaná hranice 

stáří posouvána neustále výše.  
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„ Typická definice stáří vychází z toho, že starým se člověk stává po dovršení určitého věku, 

který se většinou pohybuje v rozmezí šedesáti až šedesáti pěti let. Rituálem, jenž přechod do 

této fáze životní dráhy jasně vymezuje, je odchod do důchodu." (Rabušic, 1995, s.143) Dnes 

už ale můžeme uvažovat o horní hranici ve výši 70 let. 

 

Stářím se označují poslední etapy vývoje člověka. Z důvodu neustále se prodlužující 

délky lidského života byla na přelomu 20. a 21. století hranice stáří posunuta na současných 

65 let. Po druhé světové válce byla tato hranice 60 let, ale vzhledem ke zvyšujícímu se 

důchodovému věku, byl tento posun hranice stáří více než nutný.  

 

Kdo je považován za starého a kdo do této kategorie ještě nespadá formuloval 

Křivonožka (2006, s.10-11) jako: 

 

„Věk určující hranici stáří se liší i mezi zeměmi, které jsou na obdobném stupni sociálního a 

ekonomického rozvoje. Během minulého století v různých rozvinutých státech, být starý 

znamenalo mít více než 50 nebo více než 60 nebo více než 65 nebo více než 70 let; všechny 

tyto a další věkové hranice již byly použity. Konvence se v průběhu času mění.“ 

 

Stáří jako časový úsek se začal ještě dále členit, protože lidé se začali dožívat 

pokročilejšího věku. Nejběžnější je rozlišení: 

(Muhlpachr, 2004, s. 9) 

 

• 65 – 74 let    mladí senioři (adaptace na penzionování, volný čas, seberealizace) 

• 75 – 84 let    staří senioři (změna funkční zdatnosti, atypický průběh chorob) 

• 85 a více      velmi staří senioři (problémová soběstačnost a zabezpečení) 

 

 

Světová zdravotnická organizace (WHO) se usnesla na členění:  

• 45 – 60 let    střední věk 

• 60 – 75 let    ranné stáří 

• 75 – 90 let    pokročilý věk 

• 90 a více      vysoký věk, dlouhověkost  
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Detailnější členění podle Šotkovského rozděluje staré obyvatelstvo podle podílu 

dětské složky nebo stárnoucí složky nadprůměrně rozvinutých zemí, mezi které řadí státy 

Evropské unie, do čtyř následujících kategorií: 

 

1) Mírně stárnoucí obyvatelstvo 

Proces stárnutí je zde na samém počátku. O tomto typu populace se hovoří v případě, 

když se podíl dětské složky (0 – 14 let) pohybuje v intervalu mezi 20,0 – 24,9 %. Z hlediska 

velikosti stárnoucí složky se do této kategorie zařazuje podíl stárnoucí složky v intervalu mezi 

7,0 – 9,9 %. 

Šotkovský (2010, s. 124) dále vysvětluje, že „pokud se váha dětí pohybuje těsně pod 

25 % a index stáří (50 +) nepřekračuje hodnotu 115, může být tento typ věkové struktury ještě 

stacionární. Ale většina reálných případů už je typem regresivním“. Vysvětlením těchto 

pojmů se budu věnovat v podkapitole 2.4. 

 

2) Stárnoucí obyvatelstvo 

Stárnoucím obyvatelstvem označujeme populaci, ve které je podíl dětí mezi 16,0 – 

19,9 %. Podíl nejstarší složky populace (65+) se pohybuje v rozmezí mezi 10,0 – 12,4 %. Jde 

o typ věkové pyramidy, která se nazývá regresivní.  

 

3) Stará populace 

Pokud je relativní četnost dětí nebo starých lidí nad 65 let u této kategorie v intervalu 

12,5 – 15,9 %, pak o tomto typu hovoříme jako o staré populaci a spadá právě do této 

kategorie. 

 

4) Velmi stará populace  

Poslední kategorie členění dle Šotkovského se nazývá „velmi stará populace“. Jedná 

se o velmi závažný stav, kdy se zastoupení dětské populace dostává pod hodnotu 12,5 %. 

Tento stav můžu přiblížit příkladem. Pokud bude žít v malé obci jeden tisíc obyvatel, přesně 

125 z nich budou děti. Na tomto příkladu je velmi příznačně zdůrazněn extrémní stav této 

situace. Relativní počet starých lidí v populaci zde překračuje hranici 16 %. 
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Stáří má souvislost s věkem člověka. Výši věku lze vymezit na základě několika kritérií. 

Podle věku rozlišujeme na základě několika kritérií tyto typy: 

 kalendářní věk – (je určován dnem narození, dokážeme ho přesně 

vymezit) 

 sociální věk – (vyjadřuje změny rolí člověka ve společnosti nebo jeho 

životního stylu) 

 biologický (funkční) věk – (jedná se o biologické stárnutí organismu, 

neodpovídá datu narození a ovlivňuje ho kouření, stres, 

strava, atd.) 

 psychologický věk – (vypovídá o tom, jak staří se sami cítíme) 

 
Věk nemůžeme určovat podle biologického stáří. Lidé, kteří mají stejný věk nemusí 

být svým fyzickým a psychickým stavem stejní. Všichni lidé stárnou svým vlastním tempem. 

Toto tempo ovlivňuje například genetická výbava člověka, dále také životní styl, zdravotní 

stav, sociální okolnosti nebo přírodní podmínky.  

 

Vysokého věku se lidé v minulosti dožívali jen zřídka. Staří lidé byli vzácnými 

výjimkami a ostatní lidé je vnímali jako zdroj moudrosti, cenných rad a zkušeností. 

V současné moderní době, která je kultem krásy, dokonalosti, síly a zdraví je starý člověk 

vnímán jako zbytečný a překážející. Pro společnost se stává neužitečným břemenem, které 

musí živit pracující občané ze svých daní. Pokud je ale starý člověk stále vitální a schopný 

pracovat i po odchodu do důchodu, bývá terčem útoku, že zabírá pracovní místo jiným, 

schopnějším a mladším lidem. Právě toto vyřazování starých lidí z pracovních sil má za 

následek, že je na tyto lidi pohlíženo jako na slabé, nemohoucí a závislé. Všichni mladší lidé, 

kteří staré občany takto škatulkují, by si měli uvědomit, že i oni zestárnou a pravděpodobně se 

dožijí vyššího věku než současní lidé v důchodovém věku. 

 

Pokud je člověk označen starým, pak je ostatními starým skutečně vnímán, i když 

vypadá jakkoliv fyzicky dobře, a i když se cítí mladším, než ve skutečnosti je. Od starého 

člověka společnost očekává, že přestane pracovat a bude si užívat zaslouženého odpočinku v 

důchodu. Po odchodu do důchodu se mění společenský status, a proto ne každý odchází do 

důchodu s radostí. Tento odchod vnímají jako přesun někam, kde už o daného člověka nemá 

nikdo zájem. Uvědomuje si, že se stává závislým na společnosti. Snižuje se jeho příjem, mění 
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se životní styl, snižuje se podíl dosavadní moci a postavení, jakého se penzistovi v minulých 

letech dostávalo. Veškeré předchozí pracovní úspěchy jsou jakoby zapomenuty, taktéž jako 

prestiž daného člověka plynoucí z jeho profese a tento člověk je postaven na stejnou sociální 

příčku jako ostatní důchodci.  

 

Celý život v těle člověka probíhá proces dělení a náhrady buněk, ale s přibývajícím 

věkem se tento proces zpomaluje a všechny tělesné systémy začínají postupně chátrat. Toto 

chátrání se dá zmírnit odstraněním negativních vlivů (znečištění ovzduší, kouření, alkohol) a 

posílením imunity člověka. Organismus starého člověka slábne a je čím dál více náchylnější 

k nemocem a úrazům. Dochází ke snížení hladiny vápníku v kostech a starý člověk je tak 

náchylnější ke zlomeninám.  

 

 

Další změny, které doprovázejí stáří se dají rozčlenit do dvou kategorií: 

 

1. Tělesné změny 

2. Psychické změny 

 

Tělesné změny 

Většina změn je patrná pouhým zrakem, ale k dalším a závažnějším změnám dochází 

v orgánech, tkáních a buňkách člověka. Dochází v nich k morfologickým i funkčním 

změnám. Nejvýraznější tělesnou změnou bývá změna postoje a chůze, která se zpomaluje. 

Staří lidé si často stěžují na bolesti kloubů. Dochází k omezování kloubní pohyblivosti až 

k artróze. 

Člověk je méně rychlý a obratný a trasy, které kdysi snadno zvládal, mu nyní přijdou 

namáhavé a zanedlouho se vyčerpá. Staří lidé trpí ve velkém měřítku na nemoci, které 

postihují kardiovaskulární systém. Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou 

úmrtnosti na celém světě. Postiženy bývají především cévy, do jejichž stěn se ukládá 

cholesterol, což má za následek např. vysoký krevní tlak, srdeční infarkt nebo mozkovou 

mrtvici. Tyto nemoci nejsou výhradou pouze starých osob. V současnosti se tyto nemoci 

nevyhýbají osobám okolo padesáti let, nebo i mladším.  

Mezi další změny patří např. vypadávání vlasů, zhoršený zrak, nedoslýchavost, vrásky 

nebo šedivé vlasy, případně pleš. 
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Psychické změny 

Když člověk stárne, dochází u něj k zpomalování psychické činnosti. Myšlení je 

zpomalené a starý člověk bývá nerozhodný při řešení problémů. Zpomaluje se také tempo 

řeči. Výrazné změny se týkají také paměťových funkcí. Starý člověk se obtížně učí novým 

věcem. Zapomíná některá slova, a tak mu déle trvá, než se vyjádří. Má problém s 

vybavováním si událostí z blízké minulosti, např. co měl včera na večeři. 

 

Typické pro staré lidi je snížení motivace k určitým činnostem a špatné snášení změn. 

Starého člověka často provází nejrůznější typy duševních poruch od neurózy až po těžké 

deprese nebo sebevražedné chování. Podněty pro tyto poruchy mohou vzniknout z rodinných 

konfliktů, izolace a samoty, umístění důchodce do domova seniorů, finanční potíže nebo 

neaktivita a nuda. Problémy souvisejí také se ztrátou životního partnera nebo s očekáváním 

jejich vlastní smrti. Důvodem mohou být vážné nemoci a choroby, či hospitalizace. Poměrně 

často se u starých lidí vyskytují demence, Parkinsonova a Alzhaimrova nemoc.  

 

Dochází ke ztrátě životní energie a síly, čehož využívají zloději, kteří okrádají 

důchodce nejen na veřejných místech, ale začínají útočit už i v jejich domovech. Starý člověk 

bývá důvěřivý k okolí. Ze statistik vyplývá, že právě staří lidé se stávají častějšími oběťmi 

trestných činů.  

 

 2.2 Definice demografického stárnutí 

Stárnutí člověka neznamená totéž, co stárnutí populace v demografickém smyslu. 

Pojem stárnutí obyvatelstva je proto třeba rozlišovat na dvou úrovních – člověka jako 

jednotlivce a populace jako celku.  

U jednotlivce stárnutí znamená biologický proces. Je to proces, který v organismu 

probíhá od narození až do smrti. Nedá se mu zabránit a je to naprosto přirozený vývoj 

každého živého organismu, který probíhá u každého jedince individuálně s různou intenzitou. 

Jednoduše řečeno, toto zvyšování věku jednotlivce nejde zastavit a omládnutí je nemožné.  

Druhá úroveň stárnutí v demografickém smyslu se týká celé populace. K 

demografickému stárnutí dochází v důsledku změn věkové struktury obyvatelstva. Při těchto 

změnách se snižuje v populaci počet dětí ve prospěch starých lidí, jejichž počet se zvyšuje. 

Populace dětí tvoří tzv. dětskou složku, která je ohraničená věkem 0-14 let. Za hraniční věk 

postreprodukční složky je považován věk 65 let, což je hranice spojená s odchodem do 
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důchodu. Podrobněji o významu a charakteru těchto složek budu hovořit v následující 

kapitole 2.4. U člověka jako jednotlivce je omlazení fyziologicky nemožné, ale na rozdíl od 

něho stárnoucí populace omládnout může, a to tak, když se v populaci zvýší podíl mladých 

věkových skupin. 

Demografické stárnutí může být vyvoláno dvěma faktory. Prvním je relativní 

zpomalení růstu mladších věkových skupin, které je většinou výsledkem poklesu úrovně 

plodnosti a porodnosti. Druhým faktorem je zrychlení růstu počtu osob ve starším věku, které 

je důsledkem rychlejšího snižování intenzity úmrtnosti ve vyšším věku. To vede k 

prodlužování naděje dožití a tím k častějšímu dožívání se vyššího věku. Oba uvedené faktory 

obvykle probíhají současně. (Alan, s. 281)  

 

„To zda je populace mladá či stárnoucí, závisí především na tom, kolik ženy porodí 

dětí. Rodí-li jich mnoho, jedná se o populaci mladou, neboť základna stromu života je v 

takovém případě široká a celkový tvar má pyramidální charakter. Rodí-li jich naopak málo, 

populace začne stárnout, neboť základna stromu života je úzká a podíl mladé populace vůči 

staré se snižuje.“ (Rabušic, 1995, s.16) 

 

Demografické stárnutí je důsledkem výrazných změn v charakteru demografické 

reprodukce populace. Ty vznikly hlavně díky velkým sociálním nebo ekonomickým změnám 

ve společnosti. Demografické stárnutí se stává v současné době nevyhnutelným díky 

aktuálním demografickým a socioekonomickým trendům, včetně zlepšování zdravotní péče. 

Současný stav ani analýzy prognóz možného budoucího populačního vývoje nejsou příliš 

růžové a předpokládá se, že tyto trendy stárnutí budou pokračovat.  

Řada lidí se obává, že stárnutí populace způsobuje zpomalení ekonomického vývoje. 

Důvodem těchto obav může být nedostatečný příliv nových mladých lidí na trh práce a 

stárnoucí pracovní síla. Mladí lidé bývají motorem inovací. Jsou kreativní, plní nápadů, 

flexibilní, a tak vzniká teorie, že staří lidé ve firmách bez mladšího kolektivu by mohli být 

celkově méně produktivní. Vzhledem k rostoucím počtům starších obyvatel vzrůstají obavy, 

jestli ekonomická zátěž ze zvyšujících se objemů starobních důchodů a výdajů na zdravotní 

zabezpečení bude zvládnutelná (Rabušic, 1995). Staří lidé mají jiné potřeby než lidé 

v produktivním věku a to nejen z hlediska odlišného životního stylu. Specifické potřeby mají 

ve zdravotnictví i bydlení. Je zcela jasné, že společnost bude vynakládat více finančních 

prostředků na neustále se zvyšující počty starých lidí. Pokud se chce stát nazývat vyspělým, 

měl by se náležitě postarat o spoluobčany v důchodovém věku, aby se ve stáří měli 
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srovnatelně dobře, jako v jiných etapách jejich života. S demografickým stárnutím souvisí 

celá řada problémů, o kterých se rozepíši v samostatné kapitole 4., která je věnovaná právě 

tomuto tématu. 

 

 2.3 Fáze proměny demografického chování  

 

V minulosti se společnost vyznačovala vysokou úmrtností, vysokou plodností a lidé se 

nedožívali příliš vysokého věku. Střední délka života se pohybovala v porovnání s dnešní 

dobou velmi nízko, okolo 30 let. Do manželství vstupovali lidé velmi brzo. Spíše bych měla 

tyto osoby nazvat dětmi, protože často nedosahoval věk novomanželů ani hranice zletilosti. 

V důsledku různých nemocí a chybějící zdravotní péče se nezřídka stávalo, že rodiče přežívali 

své děti. V této době umíralo průměrně každé druhé malé dítě. Rodiče se obávali, že ve stáří 

se o ně nebude mít kdo postarat, což bylo jedním z vlivů na vysokou plodnost v daných 

dobách. Vyšší počet dětí byl dále způsoben nejen absencí antikoncepce, ale souvisel také 

s nízkými náklady výchovy a velkým užitkem pro rodiče. S postupem času 

s vědeckotechnickým rozvojem, vzděláním, a zejména lékařstvím začala klesat 

novorozenecká a kojenecká úmrtnost a úmrtnost všeobecně. Dosavadní nemoci jako mor, 

pravé neštovice, záškrt, spalničky nebo cholera, které se velmi významně podílely na 

vymírání tehdejšího obyvatelstva, díky medicíně ustoupily, a tak začalo docházet k poklesu 

úmrtnosti. Došlo také ke stabilitě vlád, což znamenalo méně válek, s čímž souvisel opět 

pokles úmrtnosti. Důležitým faktorem, který souvisí se stárnutím obyvatelstva je 

prodlužování střední délky života. V současné době díky dostupné a velmi kvalitní zdravotní 

péči, která zaznamenala obrovský pokrok, se prodlužuje střední délka života tím způsobem, 

že čím dál více lidí se dožívá vysokého věku. Snižuje se úmrtnost lidí ve středním věku, ale i 

dětská úmrtnost a v současné době se stále více lidí dožívá i sta let. Lidé mají přístup ke 

kvalitním výživným potravinám, cvičí a záleží jim na jejich zdraví.  

Od 60. let 20. století v západní Evropě dochází k velké proměně demografického 

chování populace. Zatímco v západoevropských a severoevropských státech došlo k tomuto 

zlomu ve vývoji a chování v 60. a 70. letech, např. ve Španělsku a Portugalsko ještě panovaly 

nedemokratické politické režimy a ty měly vliv na demografický vývoj zemí. Proto k 

nápadnějším změnám v těchto zemích došlo až v 80. letech.  

Toto období je novou fází ve vývoji evropské demografické historie. Hlavním rysem 

je pokles plodnosti. Úhrnná plodnost do začátku této fáze dosahovala hodnot lehce nad 
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hranicí 2,1 dětí. Znamená to, že aby bylo zajištěno udržení početního stavu populace, počet 

živě narozených dětí připadajících na jednu ženu musí být větší nebo rovno 2,1 dítěte. Od této 

fáze se ale úhrnná plodnost pohybuje hluboko pod záchovnou hranicí, která je dnes okolo 1,5. 

Ve společnosti došlo k dramatické změně postoje a hodnot populace. Došlo k poklesu 

porodnosti, která je vysvětlována modernizací společnosti a socioekonomickým pokrokem. 

Klesla také ekonomická výhodnost mít dítě oproti minulým dobám. Navíc byla také zakázána 

dětská práce, takže rodiče si začali rozmýšlet, jestli budou schopni živit o jednoho člena 

domácnosti navíc. V roce 1902 se na našem území narodilo 343 tisíc dětí, ale o 35 let později 

se jich na našem území narodilo pouze 159 tisíc.1 

Rysem této fáze je, že rodina ztratila svou funkci. Dochází k růstu individualismu a 

narůstá počet neúplných rodin. Lidé už netouží po pevném manželském svazku, který byl 

dříve samozřejmostí, a v současnosti žijí páry nesezdaně. Věk lidí, kteří do manželství přesto 

vstupují se posouvá, stejně jako věk, kdy přivádějí na svět děti. V současnosti v České 

republice se více než polovina prvorozených dětí rodí rodičům mimo manželství.  

Antikoncepce jako prostředek ochrany před nechtěným těhotenstvím dříve 

neexistovala. Až v současné době se mohou páry svobodně rozhodnout, zda a kdy dítě mít. 

Ke změně myšlení přispěl především ekonomický rozvoj a zlepšení životní úrovně, a tak 

začala klesat plodnost a porodnost celé populace. Podstatně lepší ekonomická situace 

jednotlivců dává větší možnosti volby vlastních preferencí. A starost o děti už není 

vyhledávanou záležitostí. K poklesu porodnosti přispívá rovnost mezi pohlavími. Žena chce 

mít stejná práva a možnosti uplatnění jako muži a právě děti jí v tom mnohdy brání. Ženy 

nechtěly trávit veškerý čas doma péčí o děti, domácnost a manžela, a tak začaly odkládat 

mateřství na pozdější věk. Emancipovaly se a začaly se věnovat kariéře, cestování nebo 

vzdělávání. Na jejich prvním místě stojí většinou práce a kariéra a ne rodina a děti, tak, jak 

tomu bylo v minulosti a rodina ustupuje do pozadí. Některé vlády vymyslely několik opatření, 

kterými by se tato překážka dala překonat. Například, že rodičovskou dovolenou může pobírat 

muž, nebo finanční dotace pro rodiny s dětmi. V současné době je běžná rodina s jedním či 

dvěma dětmi a neustále přibývá bezdětných párů. Rodiny s více dětmi už dnes nejsou moc 

časté a tvoří výjimky ve společnosti, na které se začíná pohlížet tak, jako bylo pohlíženo 

v minulých dobách na bezdětné. Výsledkem tohoto všeho je výrazný pokles míry porodnosti, 

a protože se současně neustále prodlužuje naděje dožití, zvyšuje se podíl starých osob v 

populaci.  

                                                 
1  Data byla vyňata z Českého statistického úřadu, přičemž územím je myšleno současné území České republiky 
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Když Dirk van de Kaa, demograf, vysvětlující demografický přechod společnosti, 

(1997, in Rabušic 2001) který rekapituloval celý vývoj populačního chování od roku 1965 do 

současnosti, dospěl k závěru, že druhý demografický přechod se vyznačoval následujícími na 

sebe navazujícími demografickými jevy: 

1. Poklesla úhrnná plodnost, neboť ženy ve vyšším věku přestaly rodit děti. 

2. Snížily se počty porodů dětí ve vyšším pořadí. 

3. Snížil se počet předmanželských koncepcí a počet sňatků vynucených z důvodu 

těhotenství nevěsty. 

4. Přesto průměrný věk v době prvního sňatku ještě klesal 

5. Prodloužil se interval mezi sňatkem a prvním porodem a začal se snižovat počet dětí, 

které mladé ženy rodily. Snižoval se počet porodů v nižších pořadích, což vše vedlo 

k dalšímu poklesu úhrnné plodnosti. 

6. Začala se zvyšovat rozvodovost. 

7. Mladí lidé odkládají uzavření sňatku, sňatek je nahrazován nesezdaným soužitím 

(kohabitací). Tím se zvýšil průměrný věk v době prvního sňatku. 

8. Nesezdané soužití se stává stále populárnější, mladí lidé uzavírají sňatek, až je nevěsta 

těhotná. Současně se i zvyšuje podíl dětí narozených dříve, než je sňatek uzavřen. 

Celkově se zvyšuje průměrný věk v době prvního porodu. 

9. Uzákonění možnosti sterilizace a potratů snížilo nechtěná otěhotnění, což má mj. za 

následek, že se snižují počty porodů ve věku, kdy je žena na konci plodného období. 

10. Nesezdané soužití získává další podporu tím, že tuto formu partnerského svazku 

preferují jednak ti, kdo své manželství ukončili rozvodem, jednak ti, jejichž 

manželství skončilo úmrtím jednoho z manželů. 

11. Kohabitace (nesezdané soužití) je stále více považována za alternativu k manželství, 

takže se zvyšují počty dětí narozených svobodným rodičům. 

12. Úhrnná plodnost se stabilizuje na nízké úrovni. 

13. Úhrnná plodnost se po nějakém čase začíná poněkud zvyšovat, kdy začínají plodit ty 

ženy, které až dosud porody odkládaly. Zvyšuje se také podíl prvních a druhých dětí 

narozených ženám ve vyšším věku. 

14. Dobrovolná bezdětnost se stává stále významnějším demografickým rysem. 

15. Plodnost jednotlivých kohort se stabilizuje na úrovni, která je pod reprodukční hranicí. 
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Individualizace života také vedla k tomu, že se začala objevovat dobrovolná 

bezdětnost. V populaci se v současnosti stále rozmáhá. Dosáhlo to tak daleko, že se stala 

typickým životním stylem značné části populace v západní části Evropy. V minulosti bylo 

manželství hlavním mezníkem života člověka. Znamenalo dospělost a být nezávislý. Člověk 

se postavil na vlastní nohy a byl připraven na dráhu stát se rodičem. Pozornost se obracela na 

rození dětí, které vyžadovaly velkou část investic a smyslem rodiny byly děti, na které se 

odvracela veškerá pozornost rodiny. Manželství mělo v této době přesně nalajnovány mužské 

a ženské role. Muži finančně zabezpečovali rodinu, zatímco ženská role spočívala v péči o 

děti, domácnost a vytváření klidného a spokojeného domova. 

Relativně vysoká rozvodovost, která se v současnosti projevuje, bude i nadále 

vládnout ve všech vyspělých státech. Ekonomický stav rodin přestal hrát hlavní roli, protože 

v některých státech je silná podpora vlády. Nezávislost žen v kombinaci s vládními 

podporami (sirotčí, starobní důchody,…) zrušily vztah mezi ekonomickým blahem a 

manželstvím. V dnešní době je kladen důraz na dobrovolnost, na které jsou vázány dnešní 

vztahy ve společnosti. Z tohoto vyplývá, proč je otázka rozvodovosti v současné společnosti 

tolik skloňována. 

Dalším důvodem, který může k vysoké míře rozvodovosti dnešní doby přispívat, je 

průměrná délka života. V minulosti se nestávalo moc často, že by manželský pár spolu 

vydržel 50 či 60 let a oslavil tak zlaté či diamantové výročí svatby. Počet let, které pár 

v manželském svazku prožije, se prodlužuje, což je způsobeno neustále se zvyšující nadějí 

dožití díky vědeckotechnickému pokroku. 

V dnešní době roste procento podílu domácností jednotlivců. Je to z důvodu odkládání 

manželství, jeho nestability, užíváním si života bez závazků a nestability partnerství, vyšší 

rozvodovosti. Společné bydlení nesezdaného páru je fenoménem dnešní doby v řadě 

vyspělých zemí. Tito lidé žijí ve svazku, který je velice podobný manželství, ale nemají 

potřebu být oddáni. Nejvíce se tento typ soužití rozmáhá ve státech severní a západní Evropy 

(Francie, Nizozemsko, Rakousko, Velká Británie, Belgie). Tento jev je nejméně rozšířen ve 

státech jižní Evropy a Irsku. U nás tento typ soužití známe pod pojmem „bydlení na 

hromádce“. 

První příznaky demografické revoluce byly jako první zaznamenány u států na severu 

Evropy. Toto chování se nejprve projevilo zejména u mladých a vzdělaných dívek, které žily 

ve městě a byly ateistkami. Lidé dávají přednost cestování do vzdálených zemí a krajin díky 

levné letecké dopravě. Dnes je počet žen vysokoškolsky vzdělaných téměř stejný, jako mužů. 

Přibývá počet žen, které vstupují na trh práce a obsazují místa na vyšších pozicích než muži.  
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 2.4 Měření populačního stárnutí 

 
V této podkapitole se budu věnovat významu pojmů jako věková pyramida, index 

stáří, index závislosti aj. První část této podkapitoly se bude zabývat věkovou pyramidou, 

která slouží pro grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva. Až následující část této 

podkapitoly se bude věnovat samotnému měření, skladbou a významu jednotlivých 

demografických ukazatelů. Porozumění těmto ukazatelům a pojmům je velice důležité pro 

pochopení analytické části.  

 

2.4.1 Věková pyramida 
 

Věková pyramida, která se také označuje jako populační či demografická pyramida, je 

velmi vhodným interpretačním prostředkem z hlediska struktury populace podle pohlaví a 

věku. Věková pyramida, neboli také tzv. strom života, představuje základní způsob grafického 

znázornění věkového složení obyvatelstva určitého státu. 

Velice přehledně zobrazuje pomocí dvojitého histogramu počet mužů a žen v určitých 

věkových skupinách, přičemž levá strana grafu zobrazuje mužské pohlaví a pravá strana 

ženské. Tento histogram znázorňuje věkové skupiny nad sebou od nejnižšího věku po 

nejvyšší. Pro porovnávání je výhodnější použít věkovou pyramidu vyjádřenou v relativních 

hodnotách v procentech. Na ose y jsou znázorněny věkové kategorie obyvatel a na ose x počet 

obyvatel v procentech. Nejčastěji se používají pětileté věkové kategorie, které jsem se také 

rozhodla v této práci používat. Jsou více přehlednější a detailnější než kategorie desetileté 

nebo patnáctileté, které se také v některých případech používají u věkových pyramid.  

Obr.2.1: Věková pyramida Evropy v roce 2010 

 
Zdroj dat: United Nations, vlastní zpracování 
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Název pyramida vznikla odvozením z trojúhelníkového tvaru, který v minulosti tento 

graf vytvářel u všech zemí světa. V dnešní době se ale tento typ grafu objevuje pouze u méně 

rozvinutých států. Tyto rozdíly ve tvarech grafů určují tři základní typy věkové struktury 

obyvatelstva, podle kterých můžeme odvozovat, ve které fázi demografického vývoje se 

konkrétní stát nachází.2 

 

Podle zastoupení dětské a postreprodukční složky v populaci rozlišujeme tři typy 

věkových struktur a tvarů věkových pyramid:  

• Progresivní (výrazná převaha dětské složky) 

• Stacionární (dětská a postreprodukční složky jsou téměř vyrovnány) 

• Regresivní (postreprodukční převažuje nad dětskou) 

Pro ekonomické účely se obvykle pracuje s kategoriemi dětí, ekonomicky aktivními 

osobami a osobami v důchodovém věku. Takový typ dělení nazýváme věkové skupiny podle 

ekonomické aktivity. Dětská složka, neboli předproduktivní skupina, zahrnuje populaci ve 

věku od 0 – 14 let. Složka ekonomicky aktivních obyvatel, neboli produktivní skupina, 

představuje populaci od 15 let do věku těsně před vstupem do důchodu. Protože věk pro 

odchod do důchodu je v každé zemi jiný, což by vedlo ke nesrovnalostem a nulové 

vypovídací schopnosti, používá se pro mezinárodní srovnávání věk 64 let. Od věku 65 let 

potom následuje složka lidí v důchodovém věku, neboli postproduktivní skupina osob.  

Tvar pyramid je ovlivněn zejména úrovní porodnosti, úmrtnosti, ale v současné době 

také výrazně roste i význam migrace. Reprodukční chování populace ovlivňuje celá řada 

sociálních, ekonomických a politických důvodu. Lidé jsou velmi citliví na sociální a politické 

reformy a reagují na aktuální společenské podmínky reprodukčním chováním.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Rozlišujeme dva základní typy demografického stárnutí (ve většině zemí probíhají oba zmíněné typy souběžně, 
což stárnutí populace ještě zrychluje):  
 

1) Demografické stárnutí ze zdola věkové pyramidy – v důsledku poklesu úrovně porodnosti dochází ke 
snižování podílu dětské složky v populaci.  

 
2) Demografické stárnutí ze shora věkové pyramidy – v důsledku poklesu měr úmrtnosti a tím 

prodlužování lidského života dochází k růstu počtu (podílu) osob ve vyšším věku.  
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1)  Progresivní typ 

Tento tvar struktury obyvatelstva připomíná tvar trojúhelníku. Progresivní typ 

v populaci vyjadřuje výrazně převažující dětská složka nad postreprodukční (starými 

osobami). Tento typ má velkou základnu, která vyjadřuje vysoký podíl dětské složky v 

populaci. Populace s tímto typem věkové struktury se vyznačují vysokou úrovní plodnosti, 

která je ale obvykle kompenzována i velkou intenzitou úmrtnosti. Pokud se úmrtnostní 

poměry zlepší, u tohoto typu věkové struktury to vede k početnímu růstu populace. U tohoto 

typu je podíl dětské populace okolo 40 %, zatímco u postreprodukční složky okolo 10 %. 

Tento typ je obvyklý v rozvojových zemích. Můžeme ho ale také najít v České republice, a to 

např. u romské populace. Česká republika měla progresivní tvar věkové pyramidy do r. 1910. 

 

2)  Stacionární typ 

Věkovou strukturu populace stacionárního typu nazýváme také stagnující. U 

stacionárního typu věkové struktury obyvatelstva je dětská a postreprodukční složka přibližně 

v rovnováze. Tento typ je typický nízkou úmrtností a porodností na hranici prosté reprodukce. 

Tento typ se tvoří při déle trvajícím poklesu plodnosti až na úroveň, kdy pouze nahrazuje 

obyvatelstvo v reprodukčním věku. Celkový početní stav populace zůstává v dlouhodobém 

pohledu konstantní. Tento typ věkové struktury měla Česká republika v 70. letech minulého 

století. Pyramida připomíná tvarem spíše sloupek, až na část, která zachycuje starší věkové 

skupiny, kde dochází k přirozenému úbytku. Tento typ obvykle navazuje na typ předchozí 

progresivní typ věkové struktury.  

 

3)  Regresivní typ 

Regresivní typ je protikladem progresivního typu. Základna věkové pyramidy je úzká 

a strany jsou konvexní (vypouklé). To znamená, že neustále klesá počet nově narozených dětí. 

Klesá tedy počet mladých lidí v populaci a stoupá množství lidí v důchodovém věku. V 

dlouhodobém časovém horizontu dochází k tomu, že se celkový počet obyvatel snižuje.3 U 

tohoto typu se procento dětí v populaci pohybuje okolo 20 %. Starých lidí je převaha a jejich 

podíl v populaci se pohybuje okolo 30 %. Dochází k jevu, který označujeme jako stárnutí 

obyvatelstva. Tento typ věkové struktury je obvyklý pro většinu členských zemí EU včetně 

České republiky. Tvarem může věková pyramida připomínat v extrémních případech i 

obrácenou pyramidu. 

                                                 
3 Pokud bereme v úvahu jen porodnost a úmrtnost a vyloučíme emigraci a imigraci 
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Obr.2.2: Typy věkových pyramid 
 

 
Zdroj: Wikipedia.com, vlastní úpravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abychom mohli provést analýzu a komparaci stárnoucí populace v jednotlivých 

státech, musíme si vymezit dětskou a stárnoucí (postreprodukční) složku populace. Děti jsou 

vymezovány z biologického hlediska věkem 0 – 14 let, ale stáří bývá definováno různě. 

Z pohledu biologických generací je hranicí stáří věk 50 let. Avšak v souladu s mezinárodními 

zvyklostmi a zvyšováním hranice odchodu do důchodu se v metodikách přechází k hranici 65 

let bez rozdílu pohlaví. 

 

Z výše uvedené tabulky můžeme snadno vyčíst, jaké procentuální zastoupení by měly 

mít jednotlivé složky ve třech různých typech věkové struktury obyvatelstva. Je zcela logické, 

že sledovaná populace výjimečně nabývá procentuálních podílů třech věkových rozpětí 

přesně takových hodnot, jaká je uvedena v tabulce. Proto se typ věkové struktury určuje podle 

toho, ke které kategorii se konkrétní hodnoty dané populace nejvíce přibližují. 

Tab. 2.1: Podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatelstva podle typu věkové struktury 
 

Věkové rozpětí Progresivní typ Stacionární typ Regresivní typ 
0 - 14 let 40,0 26,5 20,0 
15 - 49 let 50,0 50,5 50,0 

50 a více let 10,0 23,0 30,0 
 
  
Zdroj: ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Úvod do studia demografie, 1996, vlastní zpracování 
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2.4.2 Demografické ukazatele 

 

Demografickými ukazateli se nazývají v demografii všechny data, které se vztahují 

k procesům lidské reprodukce. Těmito ukazateli mám na mysli například úmrtnost, porodnost, 

sňatečnost, rozvodovost, nemocnost nebo potratovost. Základní data se získávají například 

prostřednictvím sčítání lidu. Tyto data poté dáváme do vzájemných vztahů, abychom mohli 

konstruovat ukazatele. 

 

Podíl dětské a stárnoucí složky 

 

Analýza stárnutí populace se provádí nejčastěji porovnáním dětské složky se složkou 

stárnoucí, proto objasním nejprve tento základní ukazatel. Tyto podíly vyjadřují procentuální 

podíl dané složky v celé populaci. Do kategorie dětské složky se zahrnují osoby ve věku 0-14 

let a stárnoucí složku tvoří osoby nad 65 let.   

 

     

 
Podle podílu ukazatele dětské složky rozlišujeme následující intervaly (Šotkovský, 2009): 

• Mírně stárnoucí populace – podíl dětské složky spadá do intervalu 20,0 až 24,9 % 

• Stárnoucí populace – interval 16,0 až 19,9 % 

• Stará populace – interval 12,5 až 15,9 % 

• Velmi stará populace – podíl dětí je menší než 12,5 % 

 

Taktéž i podle podílu ukazatele stárnoucí složky rozlišujeme tyto kategorie: 

• Mírně stárnoucí populace – podíl stárnoucí složky spadá do intervalu 7,0 až 9,9 % 

• Stárnoucí populace – interval 10,0 až 12,4 % 

• Stará populace – interval 12,5 až 15,9 % 

• Velmi stará populace – podíl seniorů je větší než 15,9 % 
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Index stáří 

 

Další velmi často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva je index 

stáří. Tento index vypovídá o stárnutí populace. Je vyhledávaným ukazatelem pro 

mezinárodní srovnání a je základním indikátorem procesu stárnutí obyvatelstva, který probíhá 

v různé míře v různých zemích na světě. Kategorie dětí je vymezena z biologického hlediska 

věkem 0 – 14 let. Stárnoucí (postreprodukční) už několikrát zmíněná hranice 65 let věku. 

Tento poměr počtu starých osob a dětí v obyvatelstvu tedy vyjadřuje, kolik obyvatel ze starší 

věkové skupiny ve věku 65 let a více připadá na sto dětí do 14 let věku.  

 

 

 

Pokud je výsledná hodnota indexu vyšší než sto, pak je počet osob ve věku 65 let a 

více vyšší než je počet dětí do 14 let v populaci. Jestliže je výsledná velikost indexu nižší než 

sto, je podíl sledované dětské složky vyšší než podíl osob starších 65 let. Z tohoto hlediska je 

zřejmé, že optimum indexu stáří jsou minimální hodnoty. Vývoj indexu stáří kopíruje vývoj 

ve věkové struktuře obyvatelstva.  

Existuje ještě jeden index, který sleduje nejen aktuální stav stárnutí obyvatelstva, ale 

také jeho rychlost. Tomuto ukazateli se říká dynamický index stáří a používáme ho 

v případech, kdy sledujeme stárnutí za určité časové období.  

 

 

Index ekonomického zatížení 

 

Velmi zajímavým ukazatelem věkové struktury obyvatel je tzv. index ekonomického 

nebo hospodářského zatížení. Opět i zde jsou stanoveny stejné hranice věkové struktury jako 

ve výše uvedeném indexu. Tento ukazatel vyjadřuje poměr, kolik dětí ve věku 0 – 14 let a 

kolik osob ve věku nad 65 let připadá na 100 osob v ekonomicky aktivním, neboli 

produktivním věku, což je 15 – 64 let. Jde tedy o součet ekonomicky neaktivních osob ku 

ekonomicky aktivním. 
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Je zřejmé, že čím je výsledná hodnota indexu ekonomického zatížení vyšší, tím více je 

ekonomicky závislých osob a tím pádem jsou horší podmínky pro hospodářský rozvoj. 

Pracujících, ekonomicky aktivních osob je málo a tím trpí i dané geografické území. 

Optimálnější hodnoty indexu ekonomického zatížení jsou tedy minimální hodnoty. 

 

 

Index závislosti I a II 

 

Index závislosti vypovídá, kolik osob musí živit jedna osoba v produktivním věku 

včetně sebe. Tento ukazatel udává podíl ekonomicky závislých osob k počtu obyvatel 

v produktivním věku. Zde se rozlišují 2 typy indexu závislosti. Prvním typem je index 

závislosti I, neboli index závislosti mladých, který se v některé literatuře označuje také jako 

zelené zatížení. Vyjadřuje podíl osob v předproduktivním věku (0 – 14 let) ku osobám ve 

věku produktivním (15 – 64 let). 

 

 

Index závislosti II, neboli index závislosti starých je podílem osob v poproduktivním 

věku (65 a více) ku osobám v ekonomicky aktivním, produktivním věku. V literatuře se mu 

také říká šedé zatížení. V současné době však někteří lidé po dosažení důchodového věku 

pokračují v ekonomické aktivitě, protože se řada z nich dostává do existenčních problémů. 

Mnozí tak pracují, pokud jim to zdraví dovolí, i za hranici 65 let. Přesto, že takovýto člověk 

pracuje, zařazujeme ho mezi závislé, ekonomicky neaktivní osoby.  

 

 

Index závislosti používáme, když chceme zjistit, jak si populace stojí z pohledu tzv. 

ekonomických generací a jaký je poměr dvou skupin závislých osob a osob ekonomicky 

aktivních lidí. 
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Střední délka života 

 

Střední délka života neboli naděje dožití vyjadřuje průměrný počet let, které by člověk 

v určitém věku prožil, pokud by po celou dobu jejího života zůstaly zachovány úmrtnostní 

poměry a řád vymírání. Zjišťuje se z tzv. úmrtnostních tabulek, které se konstruují pro daný 

kalendářní rok nebo jiné delší období a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Je to tedy předpoklad či 

hypotetický údaj, který udává, kolika let by se člověk dožil, pokud by úroveň a struktura 

úmrtnosti zůstala stejná jako v daném roce. Z důvodu rozdílné úmrtnosti mužů a žen se tento 

ukazatel konstruuje vždy odděleně pro obě pohlaví. Střední délka života mužů bývá nižší než 

u žen. Tento rozdíl může být způsoben fyzicky náročnější prací, mnohdy v nevhodném 

prostředí, kteří muži vykonávají. Mezi muži je také vyšší procento alkoholiků, kuřáků a 

drogově závislých osob než u žen. Logicky z tohoto můžeme odvodit, že střední délka života 

souvisí s životní úrovní a zdravým životním stylem. 

Střední délka života je podle Mühlpachra (2004, s.22) definována jako: 

„pravděpodobná doba dožití, tento ukazatel vyjadřuje věk, kterého by se dožilo živě narozené 

dítě, kdyby byly úmrtnostní poměry stejné, jako v době konstrukce úmrtnostní tabulky. 

Střední délka života nesouvisí s průměrným věkem žijící populace.“  

Tento ukazatel se nejčastěji vypočítává pro okamžik narození a vyjadřuje tedy 

průměrnou délku života právě narozeného člověka za předpokladu stejných úmrtnostních 

poměrů platných v daném roce, kdy se osoba narodila. Takto stanovený ukazatel se nazývá 

naděje dožití při narození, nebo také střední délka života při narození. Narozené ženy mají 

zpravidla statisticky vyšší naději dožití než muži. V minulosti tomu ale bylo naopak. Muži 

dostávali vydatnější a kvalitnější stravu než ženy, protože vykonávali náročnější práce. Ženy 

byly velmi často těhotné a každý porod s sebou přinášel velkou míru rizika smrti, jak rodičky, 

tak novorozence. Docházelo k nejrůznějším infekcím, vyčerpání organismu a následné smrti 

rodiček z důvodu nekvalitní zdravotní péče. 

Střední délka života je velmi významný ukazatel, ve kterém se odráží i zdravotní stav 

populace. Je ovlivněný jak úrovní zdravotní péče dané země, nebo mírou psychické a 

ekonomické zátěže, tak kvalitou životního stylu včetně stravovacích návyků a pohybové 

aktivity populace. Střední délka života se vzhledem k minulosti posunula. Současná stále 

vzrůstající střední délka života Evropy je jedním z důvodů, díky kterému se o Evropě začíná 

hovořit jako o stárnoucím kontinentu. 
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Medián věku je hodnota, která rozděluje celou populaci podle věku na dvě stejně 

velké části. Jinak řečeno udává věk, kterého dosáhla právě polovina populace. Věkový 

medián je většinou nižší než průměrný věk, což je dáno převážně pozitivní asymetričností 

věkového rozložení. Pokud je v populaci nízký počet osob ve vyšším věku je věkový medián 

nižší než průměrný věk obyvatel. Pokud je medián věku vyšší než průměrný věk, znamená to 

nepřirozenou věkovou strukturu populace a v populaci je velké množství starších osob.  

V současné době se ve světě hodnoty průměrného věku přibližují mediánu věku, což 

souvisí se stárnutím populace a poklesem porodnosti. Medián věku je méně ovlivněný 

možnými nepravidelnostmi ve věkovém složení obyvatel než průměrný věk. Výhodou je, že 

se dá vypočítat či alespoň přibližně odhadnout i u populací, u kterých není známá podrobnější 

věková struktura. Toto odhadování se týká především rozvojových zemí, které mají 

nedokonalé statistiky o populaci. Proto se velmi často používá v mezinárodním srovnání. 

Průměrný věk je aritmetickým průměrem věku všech osob v určité populaci 

(například obyvatel ČR, obyvatel EU atd.). Průměrný věk bývá často chybně zaměňován se 

střední délkou života. 

 

 
Hrubá míra úmrtnosti patří mezi základní demografické ukazatele. Vyjadřuje podíl 

zemřelých za časové období, zpravidla jednoho roku. Je definována jako počet zemřelých 

připadajících na 1 000 obyvatel středního stavu, což znamená, že se udává v promilích (‰). 

 

 

 

Specifickým typem úmrtnosti je hrubá míra úmrtnosti podle věku. Počítá se jako počet 

zemřelých ve věku x či určité věkové skupině k počtu obyvatel středního stavu v daném věku 

x nebo dané věkové skupině. Analýzy obou pohlaví se provádějí vždy odděleně. Z výsledných 

charakteristik úmrtnosti můžeme vytvořit tzv. křivku úmrtnosti. Tato křivka tvarem připomíná 

písmeno „U“, což znamená, že s rostoucím věkem se úmrtnost zvyšuje. Vyšší úmrtnost bývá 

také zaznamenávána v prvních rocích malých dětí. 
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3 ANALÝZA STÁRNUTÍ  POPULACE EU 
 

3.1 Demografické trendy v rámci EU 
 

Co se týká demografických trendů v Evropské unii, můžeme říci, že populační stárnutí 

je problémem prakticky ve všech členských státech. Nejen v Evropské unii, ale Evropě jako 

celku je trendem velice nízká porodnost v kombinaci s velmi rychle rostoucí délkou života. 

Tyto akcelerátory jsou motorem pro jev, který označujeme jako populační stárnutí. Vzhledem 

k současné nízké úmrtnosti platí, že k udržení početního stavu populace, kterou nazýváme 

prostá reprodukce, je zapotřebí, aby ukazatel, který nazýváme úhrnná plodnost, byl větší než 

2,1. Tento ukazatel vyjadřuje průměrný počet dětí na jednu ženu. Pokud v daném státě bude 

úhrnná plodnost menší než 2,1; znamená to, že populace daného státu vymírá a naopak. 

V současné době se nachází úhrnná plodnost pod hranicí reprodukce téměř ve všech státech 

Evropské unie. Hranice reprodukce počítá jen s řádem umírání, ale citelný vliv začíná mít 

také rostoucí neplodnost mužů a žen, proto lze záchovnou hranici úhrnné plodnosti posunout 

až na 2,2 či 2,3 i z toho důvodu, že přibývá párů, které se dobrovolně rozhodnout pro život 

bez dítěte. Mezi výjimky patří Velká Británie, Francie a Švédsko, a to hlavně díky 

imigrantům a silné sociální politice, která rodinám umožňuje skloubit péči o děti se 

zaměstnáním. Tyto země předčily svou mírou porodnosti nejen ostatní země v Evropě, ale 

také Čínu, která je známá tím, že se podílí na světové populaci dvaceti procenty. Populace EU 

velmi pomalu roste především zásluhou migrace. V Evropské unii dochází v posledních letech 

k prodlužování naděje dožití. Tím značně klesá úmrtnost v populaci, a tak je dosud počet 

narozených vyšší než počet zemřelých. Ve východoevropských zemích je nižší délka života 

než v zemích západoevropských.  

Populace EU roste ale hlavně díky migraci. Každým rokem se do států EU stěhuje 

přes milion lidí z míst, jako je Turecko, Afrika, Indie nebo Pákistán. Dr. Sergei Scherbov 

tvrdí, že kdyby nebylo migrace, nedocházelo by k populačnímu růstu EU.4 Vzhledem k nízké 

hodnotě úhrnné plodnosti evropských států by zcela jistě docházelo k populačnímu úbytku. 

Mezi nejčastější cíle migrantů patří převážně západoevropské státy. I přes veškeré tyto 

okolnosti roste populace Evropské unie nejpomaleji ze všech ostatních kontinentů a stále 

vykazuje snižující se celkový podíl na světové populaci.  

                                                 
4 Dr. Sergei Scherbov je vedoucím výzkumníkem studie o imigrantech v EU zpracované Mezinárodním ústavem 
pro analýzu aplikovaných systémů (IIASA) ve spolupráci s Vídeňským demografickým ústavem 
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Současný vývoj stárnutí v jednotlivých členských zemích Evropské unie je velice 

rozdílný. Liší se hlavně díky jejich rozdílnému vývoji ve druhé polovině 20. století 

v jednotlivých částech Evropy. V této době vznikly dva modely demografického chování 

zejména díky politického rozdělení Evropy. O prvním modelu hovoříme jako o 

východoevropském a druhý model nazýváme západoevropský. Rozdíly mezi nimi spočívaly 

ve vývoji třech hlavních složkách populačního vývoje – porodnost, úmrtnost a migraci, které 

bezprostředně formují početní stav populace a její věkovou strukturu.  

Státy v západní a severní Evropě se od konce 60. let sice potýkaly s velkým poklesem 

plodnosti, ale začalo u nich docházet k prodlužování střední délky života. Státy jižní Evropy 

napodobily tento trend přibližně o 10 - 15 let později. Jednalo se o pokles na úroveň 50 – 70% 

oproti období mezi roky 1960 - 1964. V Itálii, Španělsku a Portugalsku byl tento pokles 

prudší než u zemí západní Evropy. V zemích bývalého východoevropského bloku, 

zahrnujícím mimo jiné i Českou republiku, se až do konce 80. let projevovala vysoká 

intenzita plodnosti a docházelo k stagnaci úmrtnosti, někdy dokonce i ke zvyšování úmrtnosti. 

Klesající plodnost souvisí s rostoucí životní úrovní a ekonomickou úrovní domácností. 

Po rozpadu východoevropského bloku mezi lety 1989 a 1990 se populační vývoj 

v zemích střední a východní Evropy začal přibližovat trendům ve zbytku Evropy. Situace 

populačního vývoje je v současnosti jednotlivých zemí Evropské unie velmi rozdílná. 

Nejvyšší úhrnnou plodnost mají především státy na severu Evropy. V pětiletém průměru mezi 

roky 2000 – 2005 vykazoval nejvyšší hodnotu Irsko (1,96), Dánsko (1,76) a Finsko (1,75). Co 

se týká západní Evropy, zde byla v uvedeném pětiletém průměru nejvyšší úhrnná plodnost ve 

Francii (1,88) a nejnižší v západní Evropě v Německu (1,35). Celkově nejnižší úhrnná 

plodnost byla v tomto období ve Slovensku (1,22) a nejhůře dopadla Česká republika, která 

dosahovala 1,19. Co se týká zemí jižní a střední Evropy, tento ukazatel se v uvedeném období 

pohyboval v rozmezí 1,19 a 1,39 dítěte. 

Úhrnná plodnost ve Francii je na evropské poměry velmi vysoká. Ve skutečnosti je 

nejvyšší po Irsku, která drží v Evropě prvenství. Do jisté míry je to ovlivněno vysokým 

počtem imigrantů, kteří mají vžitý model velkých rodin ze zemí, odkud pocházejí, i když 

pomalu přebírají zvyky demografického chování rodilých francouzů. 

Výraznější rozdíly mezi zeměmi ale můžeme spatřit u úmrtnosti. Při porovnávání 

veškerých dat jsem si všimla jistého pravidla, a to, že lidé v severní, západní a jižní Evropě se 

dožívají vyššího věku, než lidé z východní části Evropy. 

Nejvyšší naděje dožití pro obě pohlaví při narození v období mezi lety 2005 – 2010 

dosahovala Itálie (81,4), po ní následovala Francie (81,0), Švédsko (80,9) a Španělsko (80,5). 
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Tab. 3.1: Struktura populace členů EU v roce 1950 
 

 Státy EU 
0-14 
(%) 

15-64 
(%) 

65+ 
(%) 

80+ 
(%) 

Belgie 20,92 68,07 11,01 1,42 
Bulharsko 26,78 66,49 6,73 0,68 
Česko 24,00 67,76 8,25 0,96 
Dánsko 26,29 64,69 9,02 1,21 
Estonsko 25,52 63,85 10,63 1,81 
Finsko 29,98 63,36 6,66 0,74 
Francie 22,70 65,91 11,39 1,58 
Irsko 28,63 60,42 10,99 1,54 
Itálie 26,70 65,21 8,09 1,04 
Kypr 34,41 59,51 6,07 0,60 
Litva 27,31 63,26 9,43 1,51 
Lotyšsko 25,35 63,52 11,19 1,89 
Lucembursko 19,93 70,27 9,80 1,35 
Maďarsko 24,93 67,26 7,81 0,88 
Malta 34,94 59,29 5,77 0,64 
Německo 23,19 67,10 9,72 0,99 
Nizozemsko 29,20 63,11 7,69 0,99 
Polsko 29,39 65,38 5,23 0,73 
Portugalsko 29,59 63,41 7,01 1,03 
Rakousko 22,77 66,83 10,41 1,18 
Rumunsko 28,41 66,26 5,33 0,57 
Řecko 28,65 64,55 6,79 1,03 
Slovensko 28,80 64,56 6,63 0,84 
Slovinsko 27,49 65,51 6,99 1,01 
Španělsko 26,49 66,28 7,22 1,02 
Švédsko 23,44 66,31 10,25 1,51 
Velká Británie 22,46 66,71 10,83 1,48 
EU 25,14 66,02 8,84 1,13 
 
Zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

Naopak nejnižší hodnoty zaznamenaly země východní Evropy, a to Litva (71,3), Lotyšsko 

(72,3) a Bulharsko (72,7). 

Jak jsem zmínila ve druhé kapitole, naděje dožití u žen je delší než u mužů. Ve všech 

státech EU přesahovala v uvedeném období naděje dožití žen hranici 80 let, s výjimkou států, 

nacházejících se na východu Evropy, které tuto hranici nepřekonaly. V uvedeném období 

nejvyšší naději dožití žen měla Francie (84,3), následována Itálií (84,0) a Španělskem (83,8). 

U mužů byla nejvyšší naděje dožití ve 

Švédsku (78,8) a v Itálii (78,6). Oproti 

tomu nejnižšího věku se dožívají ženy 

v Bulharsku (76,4) a muži v Litvě 

(65,5). 

Další významné rozdíly mezi 

zeměmi jsem vysledovala u migrace. 

Státy s nejvyššími migračními přírůstky 

jsou zejména země západní a jižní 

Evropy. Nejvyšší příliv cizinců jsem 

zaznamenala u Španělska, Itálie, 

Švýcarska nebo např. Kypru. Hlavně 

v případě Itálie migrace eliminuje 

přirozený úbytek obyvatel. Itálie 

v současnosti dosahuje hodnot na nulové 

hranici přírůstku. Itálie je zemí s druhým 

největším nárůstem počtu přistěhovalců. 

Přistěhovalci Itálie tvoří čtvrtinový podíl 

na celkovém nárůstu počtu přistěhovalců 

v celé Evropské unii, a dokonce 

třetinový podíl v případě šestnácti zemí 

Evropské měnové unie. Ve střední a 

východní Evropě ale k úbytku 

obyvatelstva dochází, protože tyto země nejsou pro cizince přitažlivé a vykazují záporné saldo 

přirozené měny obyvatelstva. V současnosti tak přibývá zemí, které mají ztrátovou jak 

přirozenou měnu obyvatelstva, tak migraci. Jako příklady můžu uvést státy Litva, Estonsko 

nebo Rumunsko. Typickým příkladem země, kde je zisková nejen přirozená, ale i migrační 

bilance obyvatelstva je Rakousko nebo Belgie. 
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Tab. 3.2: Struktura populace členů EU v roce 2010 
 

 Státy EU 
0-14 
(%) 

15-64 
(%) 

65+ 
(%) 

80+ 
(%) 

Belgie 16,87 65,70 17,43 5,02 
Bulharsko 13,72 68,76 17,52 3,80 
Česko 14,02 71,14 14,84 3,55 
Dánsko 18,02 65,53 16,45 4,11 
Estonsko 15,36 67,49 17,23 4,25 
Finsko 16,53 66,23 17,22 4,68 
Francie 18,37 64,84 16,79 5,37 
Irsko 21,19 67,14 11,68 2,82 
Itálie 14,06 65,59 20,35 5,86 
Kypr 17,75 70,65 11,59 2,54 
Litva 14,86 69,07 16,06 3,70 
Lotyšsko 13,85 68,34 17,81 4,13 
Lucembursko 17,75 68,44 14,00 3,75 
Maďarsko 14,71 68,77 16,52 3,93 
Malta 14,87 70,98 14,15 3,12 
Německo 13,48 66,14 20,38 5,09 
Nizozemsko 17,70 66,99 15,31 3,89 
Polsko 14,78 71,60 13,62 3,41 
Portugalsko 15,12 66,94 17,94 4,55 
Rakousko 14,72 67,68 17,60 4,80 
Rumunsko 15,19 69,89 14,92 3,10 
Řecko 14,57 66,88 18,56 4,85 
Slovensko 15,12 72,79 12,08 2,71 
Slovinsko 13,89 69,61 16,45 4,09 
Španělsko 14,96 68,07 16,97 4,94 
Švédsko 16,54 65,22 18,23 5,27 
Velká Británie 17,37 66,05 16,59 4,63 
EU 15,55 67,05 17,40 4,71 
 
Zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 
  

V západoevropských zemích docházelo k rychlejšímu stárnutí zejména díky nižší 

porodnosti a prudce se zvyšující naději dožití. V případě zemí bývalého východoevropského 

bloku byl proces stárnutí v porovnání se zeměmi západoevropskými zpomalován dosud 

vysokou mírou plodnosti a úmrtnosti. 

Z tabulky 3.2 je patrné, že jednou z 

„nejstarších“ zemí je Itálie, kde v roce 2010 

tvořily osoby starší 65 let přes 20,3 % 

populace (přesněji 20,35 %). Absolutně 

„nejstarší“ zemí se ale v tomto roce stalo 

Německo, kde počet osob starších 65 let 

dosáhl 20,38 %. Znamená to tedy, že 

v těchto dvou zemích je každý pátý obyvatel 

starší pětašedesáti let. V těchto zemích již 

podíl seniorů převyšuje podíl dětí do 14 let, 

ale tyto dvě země nejsou výjimkami. 

Celkem 16 zemí ze sledovaných 27 států 

EU, včetně České republiky, mají 

v současnosti podíl seniorů vyšší než podíl 

dětí. Česká republika dosahuje v současnosti 

svým podílem seniorů necelých patnácti 

procent. Na rozdíl od jiných evropských 

zemí byla věková struktura České republiky 

krátkodobě omlazena tzv. natalitní vlnou, 

která probíhala v 70. letech minulého století. 

Zejména tato skutečnost je příčinou, proč 

zastoupení osob ve věku 65+ bylo a je nižší 

než ve většině vyspělých evropských států.5  

 Mezi nejmladší státy Evropské unie patří v současnosti Kypr, který dosahuje podílu 

obyvatel starších 65 let 11,59 % a svým podílem dětí do 14 let patří mezi nejlepší pětici v EU. 

Vyšší podíl dětí už má pouze Irsko, Francie a Dánsko. Dalšími nejmladšími státy bych mohla 

jmenovat např. Irsko nebo Lucembursko. 

                                                 
5 Natalitní vlna 70.let byla výsledkem pronatalitních opatření vlády a situací, že se dostaly do reprodukčního 
věku silné ročníky žen, které se narodily v době po konci 2. světové války. 
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Tab. 3.3: Struktura populace členů EU v roce 2050 
 

 Státy EU 
0-14 
(%) 

15-64 
(%) 

65+ 
(%) 

80+ 
(%) 

Belgie 15,39 55,88 28,73 11,55 
Bulharsko 13,21 55,92 30,88 9,62 
Česko 12,97 54,29 32,74 9,97 
Dánsko 15,39 57,65 26,97 10,69 
Estonsko 14,47 57,27 28,30 9,62 
Finsko 15,60 56,69 27,71 11,27 
Francie 16,62 56,56 26,82 11,20 
Irsko 16,40 50,81 23,32 7,39 
Itálie 11,53 50,91 37,56 15,63 
Kypr 12,96 56,31 30,72 10,28 
Litva 13,82 58,67 27,49 9,75 
Lotyšsko 11,77 57,24 30,99 10,47 
Lucembursko 13,23 54,45 32,34 12,82 
Maďarsko 11,67 56,37 31,96 10,00 
Malta 11,99 56,44 31,63 11,05 
Německo 10,97 49,29 35,79 15,95 
Nizozemsko 14,73 56,29 28,97 12,16 
Polsko 12,32 56,70 30,97 9,75 
Portugalsko 11,08 53,02 35,90 12,82 
Rakousko 11,35 53,84 34,82 14,65 
Rumunsko 11,80 56,96 31,24 9,59 
Řecko 12,50 51,90 35,60 13,00 
Slovensko 12,33 56,64 31,03 9,24 
Slovinsko 12,85 52,75 34,39 12,75 
Španělsko 11,69 50,19 38,12 14,08 
Švédsko 16,00 56,67 27,33 10,84 
Velká Británie 16,13 56,50 27,38 10,97 
EU 13,51 54,01 31,80 12,41 
 
Zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

Jedinou početně rostoucí věkovou skupinou budou podle prognóz senioři ve věku nad 

65 let a senioři nad 80 let. Za dobu padesáti let, od roku 2000 do roku 2050 dojde ke 

zdvojnásobení podílu seniorů starších 65 let na populaci. Ze 17 % vzroste bezmála na 32 % a 

v případě seniorů starších 80 let dojde k jejich ztrojnásobení na 12,5 %. Dalším významným 

projevem stárnutí populace EU bude podle projekcí třináctiprocentní pokles osob v 

produktivním věku mezi roky 2010 až 2050. Pokles lidí v produktivním věku v kombinaci 

s rostoucím podílem seniorů bude mít za následek neustálý růst ekonomické zátěže systému 

důchodového zabezpečení. Tento úbytek lidí v produktivním věku se také projeví v oblasti 

financování zdravotní péče. Lze očekávat, že ve většině států EU bude v roce 2050 dvakrát 

více osob starších 65 let než dětí do 14 let. Výjimkami je pouze šest států a to Belgie, Dánsko, 

Finsko, Francie, Irsko a Velká Británie. Další významnou informaci, kterou můžeme 

vysledovat z tabulky 3.3 je prognóza, že v Itálii, Německu, Portugalsku, Rakousku a 

Španělsku bude více osmdesátiletých občanů než dětí do 14 let. 

Podle populačních prognóz OSN 

bude v Evropě docházet ke stále 

intenzivnějšímu demografickému stárnutí. 

Stárnutí bude tedy dominujícím procesem, 

který bude vládnout v Evropě. 

Předpokládá se, že v roce 2050 bude 

v Evropě přes 12 % populace starších 80 

let. Znamená to, že více než každý desátý 

občan Evropské unie bude starší 

osmdesáti let. 

V Asii a Latinské Americe má 

počet obyvatel zařazovaných do skupiny 

starších osob v letech 1998 až 2025 vzrůst 

z 8 na 15 procent, zatímco v Africe 

vzroste tento podíl z pěti pouze na šest 

procent. V Evropě v tomtéž období se 

skupina starších osob rozroste z 20 na 28 

procent celkové populace a v Severní 

Americe z 16 na 26 procent. Mezi další 

prognózu se řadí hypotéza, že od roku 
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2000 do roku 2050 stoupne celosvětově podíl lidí ve věku 60 a více let na celkové populaci z 

10 na 21 %, přičemž podíl dětí klesne o třetinu, z 30 na 21 %. Předpokládá se, že v některých 

rozvinutých zemích bude roku 2050 žít 2x více starších osob než dětí.  

 Nás ale především zajímá situace v Evropské unii. Od roku 2010 do roku 2050 by měl 

podíl lidí ve věku 65 a více let vzrůst ze 17 na 32 procent, přičemž podíl dětí by měl 

v populaci Evropské unie poklesnout z 15,55 % na 13,51 %. 

Nejrychleji rostoucí skupinou v rámci populace starších osob jsou lidé, kterým je 80 a 

více let. V roce 2000 dosahoval počet těchto osob v rámci Evropské unie 16 milionů a 

očekává se, že během příštích 50 let vzroste na 57 milionů. Různorodost dat mezi 

jednotlivými zeměmi podle prognóz zůstane zachována i nadále. Rychlejší průběh stárnutí 

můžeme očekávat u zemí, ve kterých je tento proces v současné době intenzivnější, jako 

například u Itálie, Řecka, nebo Německa. Vyšší intenzita stárnutí bude zaznamenána také u 

zemí, kde v posledních letech výrazně klesla intenzita plodnosti a úmrtnosti, mezi které 

můžeme zařadit i Českou republiku. Po roce 2030 můžeme podle projekcí OSN očekávat 

mírné zpomalení procesu stárnutí populace zejména ve státech severní a západní Evropy. 

Avšak ve státech jižní a střední Evropy, které patří mezi demograficky nejstarší, se bude podíl 

seniorů stále zvyšovat a v roce 2050 bude dosahovat více než 35 % z celkového počtu 

obyvatel v daném státě. 

Státy, které budou 

mít nejméně obyvatel v 

kategorii 80+, bude Irsko 

(7,39 %) následováno 

Slovenskem (9,24 %), 

zatímco nejvíce 

Německo (15,95 %) 

následováno Itálií (15,63 

%). Slovenská naděje 

dožití v roce 2050 by 

měla být jednou 

z nejnižších ve všech 

západních a středních 

státech EU. Slovenská naděje dožití patří už v současnosti mezi nejnižší ze států EU. Nižší 

naději dožití než Slovensko mají jen pobaltské státy spolu s Bulharskem, Rumunskem a 

Maďarskem. V současnosti dosahuje nejvyšší naděje dožití Itálie (82 let, v r. 2050 85,5 let). 

Tab. 3.4: Populační změny ve vybraných věkových skupinách 
v období 2005 až 2050 
 

Obyvatelstvo 
(v tis.) 

2005-2050 2005-2010 2010-2030 2030-2050 

Celkem -2,1% 1,2% 1,1% -4,3% 

Děti (0-14) -19,4% -3,2% -8,9% -8,6% 

Mladí (15-24) -25,0% -4,3% 12,3% -10,6% 

Dospělí (25-39) -25,8% -4,1% 16,0% -8,0% 

Dospělí (40-54) -19,5% 4,2% 10,0% -14,1% 

Dospělí (55-64) 8,7% 9,6% 15,5% -14,1% 

Dospělí (65-79) 44,1% 3,4% 37,4% 1,5% 

Dospělí (80+) 180,5% 17,1% 57,1% 52,4% 
 
 Zdroj: EK (2004), Zelená kniha „Nová mezigenerační solidarita jako 
odpověď na demografické změny“, vlastní úpravy 
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Tab. 3.5: Pořadí států EU podle podílu osob ve věku nad 65 let (v %) 
 

1950 2010 2050 
1. Francie 11,39 1. Německo 20,38 1. Španělsko 38,12 
2. Lotyšsko 11,19 2. Itálie 20,35 2. Itálie 37,56 
3. Belgie 11,01 3. Řecko 18,56 3. Portugalsko 35,90 
4. Irsko 10,99 4. Švédsko 18,23 4. Německo 35,79 
5. Velká Británie 10,83 5. Portugalsko 17,94 5. Řecko 35,60 

20. Česko 6,79 21. Česko 14,84 8. Česko 32,74 

23. Slovensko 6,63 23. Lucembursko 14,00 23. Velká Británie 27,38 
24. Kypr 6,07 24. Polsko 13,62 24. Švédsko 27,33 
25. Malta 5,77 25. Slovensko 12,08 25. Dánsko 26,97 
26. Rumunsko 5,33 26. Irsko 11,68 26. Francie 26,82 
27. Polsko 5,23 27. Kypr 11,59 27. Irsko 23,32 

 
Zdroj dat: OSN, vlastní úpravy 

3.2 Stárnoucí složka 
 

V období od roku 2010 do roku 2030 bude probíhat ve státech Evropské unie 

intenzivní stárnutí lidské populace, a to bez výjimky. Nárůst podílu seniorů bude mít na 

svědomí nízká úroveň plodnosti, neustále zvyšující se naděje dožití a v některých státech také 

přesun početně silných poválečných ročníků přes hranici 65 let. Prognózy OSN očekávají, že 

po roce 2030 v severních a západních členských státech EU dojde k mírnému zpomalení 

procesu stárnutí, v ostatních zemích se bude podíl seniorů nadále výrazně zvyšovat. V 

demograficky nejstarších členských státech jižní a střední Evropy bude podíl seniorů 

dosahovat více než 35 % z celkového počtu obyvatelstva. Situaci v roce 2050 v České 

republice přehledně zachycuje tabulka 3.5. S téměř 33 % osob ve věku nad 65 let bude podle 

prognózy osmou nejstarší zemí v rámci Evropské unie, zatímco průměr EU činí 31,7 %. 

Očekávané, současné a předešlé pořadí států Evropské unie podle podílu osob starších 

65 let znázorňuje následující tabulka. Z této tabulky je patrné, že v roce 2050 bude nejstarší 

zemí Španělsko, kde se předpokládaný podíl seniorů zvýší na 38,12 %, následované Itálií s 

podílem 37,56 %. Pokud se podíváme detailně na výsledky České republiky v jednotlivých 

letech, zjistíme, že její situace ve srovnání s ostatními členy EU se bude ve stoletém 

sledovaném období neustále zhoršovat. Česká republika byla v roce 1950 se svým podílem 

osob nad 65 let osmou nejmladší zemí Evropské unie. Za sto let se dle prognóz OSN stane 

osmou nejstarší zemí Evropské unie. 

V současnosti je nejstarší zemí Německo (20,38 %) následované Itálií (20,35 %) a 

Řeckem (18,56 %). Kypr a Irsko patří mezi nejmladší země Evropské unie z pohledu seniorů 
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nad 65 let. Musím vyzvednout 

Francii, kde v roce 1950 bylo 

11,39 % obyvatel starších 65 

let, což je nejvíc v daném roce 

za všechny členské státy. 

Během sta let se Francie 

dostala z pomyslného 

posledního místa na osmé 

nejlepší místo v Evropské unii.  

Na obrázku 3.1 

můžeme vidět současný stav 

stárnoucí populace v Evropské 

unii. Přesto, že v současnosti 

patří mezi státy s nejvyššími 

podíly seniorů severské a 

východní země, během příštích 

let do roku 2050 u nich dojde 

k nejnižšímu nárůstu podílu 

seniorů. Taktéž v západních 

zemích s výjimkou Německa dojde k nízkému nárůstu podílu seniorů. V případě Polska a 

Slovenska, které patří v současnosti mezi nejmladší státy z pohledu podílu osob starších 65 let 

na populaci, dojde během příštích 40 let do roku 2050 k nejvyššímu nárůstu podílu. Co se 

týká členských států na jižní části evropského kontinentu, zde bude i nadále docházet ke 

znatelnému nárůstu podílu osob starších 65 let, včetně Kypru a Malty. Vidíme tedy, že státy 

jako je Portugalsko, Itálie nebo Řecko spolu s Německem, které v současnosti patří mezi státy 

s nejvyšším podílem seniorů v populaci, budou i nadále stárnout rychlejším tempem, než 

ostatní. 

Podle prognóz lze předpokládat, že populace Evropské unie jako celku mírně poklesne 

do roku 2050, ale i tak dojde v některých zemích naopak k nárůstu celkové populace. Týká se 

to Francie, Irska, Velké Británie a Švédska. Počet obyvatel se u těchto zemí zvýší zejména 

v důsledku migrace. V České republice taktéž jako ve všech ostatních zemích dojde k úbytku 

populace. 

Obr. 3.1: Podíl stárnoucí populace 65+ v roce 2010  
 

 
Zdroj: vlastní tvorba podle dat OSN 
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Pokud bychom se podívali na 

obrázek 3.2, který znázorňuje 

státy EU v období sta let mezi 

roky 1950 a 2050, kde došlo 

v této době k největšímu 

nárůstu podílu osob starších 65 

let, pak je jednoznačně zemí 

s největším nárůstem podílu 

osob nad 65 let Španělsko 

(30,89%), následované Itálií 

(29,47%) a Portugalskem 

(28,89 %). Zemí, kde došlo 

naopak k nejnižšímu nárůstu 

podílu osob starších 65 let je 

Irsko (12,34%), následováno 

Francií (15,43 %) a Velkou 

Británií (16,54 %). Detailnější 

a podrobnější hodnoty podílu 

osob nad 65 let, včetně změn 

relativních hodnot, respektive nárůstu podílu všech členských států nejen za stoleté období 

mezi roky 1950 až 2050, ale také mezi 2010 až 2050 můžete naleznout v příloze č.4. 

Zemí, kde dojde k největšímu nárůstu podílu obyvatel starších 65 let za období 40 let, 

a to od roku 2010 do roku 2050 je Španělsko (21,15 %) následované Kyprem (19,13 %) a 

Slovenskem (18,95 %). Z tabulky 3.5 můžeme vyčíst, že v současnosti je Slovensko třetí zemí 

s nejnižším podílem osob ve věku nad 65 let. Do roku 2050 ale jeho podíl vzroste raketovým 

tempem z 12,08 % na 31,03 %, ale i přesto bude podíl slovenských obyvatel v roce 2050 nižší 

než v České republice (32,74 %). V České republice dojde ve stoletém období k nárůstu 

kategorie 65+ o 24,49 %, což je více než v případě průměru EU, kde za stoleté období se 

zvýší podíl osob starších 65 let o 22,96 %. Během čtyřiceti let, od roku 2010 do roku 2050 

dojde v ČR k nárůstu podílu o 17,90 %, což je sedmý nejvyšší nárůst v rámci EU. Nejnižší 

nárůst byl v uvedeném období zaznamenán u Švédska (o 9,10 %) a Francie (o 10,03 %). 

 

 

Obr. 3.2: Změny podílu obyvatel starších 65 let členů EU 
mezi roky 1950 až 2050  
 

 
Zdroj: vlastní tvorba podle dat OSN 



 37 

Tab. 3.6: Pořadí států EU podle podílu osob ve věku nad 80 let (v %) 
 

1950 2010 2050 
1. Lotyšsko 1,90 1. Itálie 5,86 1. Německo 15,95 
2. Estonsko 1,82 2. Francie 5,37 2. Itálie 15,63 
3. Francie 1,59 3. Švédsko 5,27 3. Rakousko 14,65 
4. Irsko 1,54 4. Německo 5,09 4. Španělsko 14,08 
5. Litva 1,52 5. Belgie 5,02 5. Řecko 13,00 

19. Česko 0,97 21. Česko 3,55 20. Česko 9,97 

23. Polsko 0,74 23. Malta 3,12 24. Bulharsko 9,62 
24. Bulharsko 0,69 24. Rumunsko 3,10 24. Estonsko 9,62 
25. Malta 0,64 25. Irsko 2,82 25. Rumunsko 9,59 
26. Kypr 0,61 26. Slovensko 2,71 26. Slovensko 9,24 
27. Rumunsko 0,58 27. Kypr 2,54 27. Irsko 7,39 

 
Zdroj dat: OSN, vlastní úpravy 

Obzvlášť významný je nárůst počtu členů EU starších 80 let. Tato skupina osob je 

nejrychleji rostoucí skupinou ze všech. V roce 2000 dosahoval počet těchto lidí v rámci 

Evropské unie 16 milionů a očekává se, že během příštích 50 let vzroste na 56 milionů. 

Během padesáti let od roku 1950 do roku 2010 byl zaznamenán nárůst těchto osob o 12 

milionů (ze 4 milionů na 16 milionů). Přitom během pouhých deseti let, mezi roky 2000 a 

2010 došlo k nárůstu seniorů starších 80 let o 7 milionů. V minulosti se tak vysokého věku 

dožívalo velmi málo lidí.  

U těchto osob musíme předpokládat vyšší potřebnost sociální a zdravotní péče. Jsou 

více odkázané na péči druhých a nejsou soběstační, proto představují obrovskou zátěž na 

systém v dané zemi. Čím větší počet těchto lidí, tím budou mít určité země větší problém, jak 

se o tyto obyvatele postarat. Podle projekce, kterou vypracoval ČSÚ, by měl počet obyvatel 

České republiky starších 80 let vzrůst mezi roky 2010 a 2050 z 3,55 % na 9,97 %. Absolutně 

dělá tento nárůst 535 tisíc obyvatel. Rokem 2050 by tedy v České republice mělo žít přes 900 

tisíc seniorů nad 80 let. Pro dokreslení této situace a dramatického nárůstu zde uvedu stav ČR 

z roku 1950. V tomto roce u nás žilo pouze 86 tisíc seniorů 80+. Znamená to tedy, že za 

období sta let dojde v ČR k znásobení počtu seniorů a to více než desetkrát. Takto starých 

seniorů bude v České republice pouze o necelých 300 tisíc méně než dětí do 14 let. 

 

Co se týká podílu osob starších 80 let, předpokládá se do r.2050, že mezi státy, které 

budou nejmladší v této kategorii, bude Irsko (7,39 %) následováno Slovenskem (9,24 %). 

Bulharsko, Estonsko a Rumunsko nemají natolik kvalitní zdravotní péči jako země na západě. 

Největší populace Evropy kategorie 80+ v roce 2050 bude v Německu (15,95 %), 
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následováno Itálií (15,63 %), 

které patřilo v roce 1950 v 

žebříčku složeném z členských 

států EU dvanácté místo 

v rámci pořadí států podle 

podílu věku osob nad 80 let. 

Absolutně čítá počet osob 

kategorie 80+ skoro půl 

milionu obyvatel. Roku 2010 

činil počet italských seniorů 

starších 80 let více než 3 a půl 

milionu lidí a roku 2050 se 

očekává nárůst na 7,7 milionu 

seniorů. Německo bude rokem 

2050 jedinou zemí, kde 

překoná počet seniorů hranici 

10 milionu lidí. To znamená, 

že jedním z pěti obyvatel EU, 

který bude mít nad 80 let, bude občan z Německa. Počet osob starších 80 let se k roku 2050 

více než zdvojnásobí od roku 2010 na počet ze 23 milionů 56 milionů seniorů starších 80 let. 

Bude jich tedy pouze přibližně o 6 milionů méně než celkový počet dětí v Evropské unii. 

 Obrázek 3.3 znázorňuje státy EU v období sta let mezi roky 1950 a 2050, kde došlo 

v této době k největšímu nárůstu podílu osob starších 80 let. Zemí s největším nárůstem 

podílu osob nad 80 let je Německo (14,95 %), následováno Itálií (14,59 %) a Rakouskem 

(13,47 %). Zemí, kde došlo naopak k nejnižšímu nárůstu podílu osob starších 80 let je Irsko 

(5,84 %), následováno Estonskem (7,80 %) a Litvou (8,23 %). Detailnější hodnoty podílu 

osob 80+ let, včetně změn relativních hodnot, respektive nárůstu podílu všech členských států 

nejen za sto let mezi r.1950-2050 jsou k nahlédnutí v příloze č.5.  

Důvod, proč se na předních příčkách drží pobaltské státy, je skutečnost, že v těchto 

zemích se lidé dlouhodoběji dožívají nižšího věku než v případě ostatních zemí EU. Jejich 

naděje dožití se sice bude pomalu zvyšovat, avšak ne dostatečně tak, aby překonaly úroveň 

naděje dožití vyspělejších západních, severních a středních států. Litva a Estonsko patří mezi 

dva z šesti států, ve kterém bude v r.2050 naděje dožití nižší než 80 let. Dalšími státy je 

Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko. 

Obr. 3.3: Změny podílu obyvatel starších 80 let členů EU 
mezi roky 1950 až 2050  
 

 
Zdroj dat: vlastní tvorba podle dat OSN 
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Tab. 3.7: Pořadí států EU podle podílu dětí do 14 let (v %) 
 

1950 2010 2050 
1. Malta 34,94 1. Irsko 21,19 1. Francie 16,62 
2. Kypr 34,41 2. Francie 18,37 2. Irsko 16,40 
3. Finsko 29,98 3. Dánsko 18,02 3. Velká Británie 16,13 
4. Portugalsko 29,59 4. Kypr 17,75 4. Švédsko 16,00 
5. Polsko 29,39 4. Lucembursko 17,75 5. Finsko 15,60 

20. Česko 24,00 23. Česko 14,02 15. Česko 12,97 

23. Rakousko 22,77       23. Maďarsko 11,67 
24. Francie 22,70 24. Slovinsko 13,89 24. Itálie 11,53 
25. Velká Británie 22,46 25. Lotyšsko 13,85 25. Rakousko 11,35 
26. Belgie 20,92 26. Bulharsko 13,72 26. Portugalsko 11,08 
27. Lucembursko 19,93 27. Německo 13,48 27. Německo 10,97 

 
Zdroj dat: OSN, vlastní úpravy 

3.3 Dětská složka 
 

Významný je i pokles počtu dětí do 14 let v rámci EU. Tato skupina osob je 

nejrychleji klesající skupinou ze všech. V roce 2000 dosahoval počet dětí v Evropské unii 82 

milionů a očekává se, že během příštích 50 let klesne na bez mála 62 milionů. Během padesáti 

let od roku 1950 do roku 2010 byl zaznamenán prudký pokles dětí o 12 milionů (z 94 milionů 

na 82 milionů). Přitom během pouhých deseti let, mezi roky 2000 a 2010 došlo k poklesu dětí 

o 5 milionů. Pokud si srovnáme kategorii seniorů starších 65 let a dětí v desetiletém období 

2000 – 2010, můžeme zde vidět prudký propad. Děti poklesly o 5 milionů, zatímco populace 

seniorů za stejné období vzrostla o 7 milionů. Očekáváme, že každoroční pokles počtu dětí 

bude i nadále pokračovat a za stoleté období by měla EU přijít celkem o 32 milionů dětí. 

Úhrnná plodnost ve Francii je vysoká a stabilní z důvodu vysoké plodnosti žen ve 

věku mezi 30 a 40 lety, která je reakcí na systém, který Francie zavedla. Počet každoročně 

narozených dětí je zde téměř 4x vyšší než počet imigrantů, kteří ročně zakotví právě v tomto 

evropském státu. V rámci Evropské unie je Francie na druhém místě s nejvyšším počtem 

imigrantů, přičemž na prvním místě se umístilo Německo. Ve většině EU 15 je jinak počet 

imigrantů vyšší než počet narozených dětí. Faktorem, který podporuje tento pozitivní vývoj 

ve Francii je zejména aktivní politika na podporu rodiny, o které jsem se zmínila v kapitole 

3.1. Ženy se většinou po porodu ve velice krátké době vracejí do práce. Francouzská rodinná 

politika totiž klade důraz na podporu rodiny a snaží se o rovnováhu mezi prací a rodinou. 

Podporují zaměstnanost žen, organizují firemní školky a hradí část nákladů spojených na péči 

s dětmi. Do mateřských školek ve Francii přijímají děti už od dvou let věku dítěte. Ve Francii 
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se rodí více než polovina dětí mimo manželství. V roce 2010 se mimo manželství narodilo 

54,8 % dětí. Francouzi se ale k tomuto staví neutrálně, neodsuzují tyto osoby a pozitivně 

vnímají i velké procento pracujících matek. Jejich chování a nastavení společnosti je zde 

naprosto rozdílné v porovnání s Českou republikou. 

Roku 1950 byla Francie jedním ze čtyř států EU, které měly nejmenší podíl dětí do 14 

let v populaci. Za období 60 let, tj. do roku 2010 se Francie stala druhou nejmladší zemí 

(18,37 %) ze všech členských států 

překonána jen Irskem (21,19 %). 

Podle prognóz by si tuto pozici 

měly tyto dva státy udržet do roku 

2050, ačkoliv v obráceném pořadí. 

Relativně vyšší podíl 

dětské složky v porovnání s 

ostatními státy EU můžeme ve 

stoletém období vysledovat také u 

Belgie nebo Velké Británie. 

Na obrázku 3.4 jsou 

znázorněny státy EU v období sta 

let mezi roky 1950 a 2050, kde je 

přehledně zobrazeno, kde došlo za 

dobu sta let k největší změně, 

respektive poklesu podílu v 

populaci kategorie dětí do 14 let. 

Státem s největším poklesem 

podílu dětí je Malta (-22,94 %), 

následovaná Kyprem (-21,45 %) a Portugalskem (-18,51 %). Zemí, kde došlo naopak 

k nejnižšímu poklesu podílu dětí je Belgie (-5,53 %), následována Francií (-6,08 %) a Velkou 

Británií (-6,33 %). Detailnější a podrobnější hodnoty podílu dětí, včetně změn relativních 

hodnot, respektive poklesu podílu dětí všech členských států nejen za stoleté období mezi 

roky 1950 až 2050, ale také mezi 2010 až 2050 můžete naleznout v příloze č.6. 

V úvodu této podkapitoly jsem zmínila, že v Evropské unie dojde k dramatickému 

poklesu počtu dětí. V některých státech Evropské unie bude docházet od roku 2010 mírnému 

poklesu celkového podílu dětí do 14 let na celkové populaci daného státu. Za období 40 let, 

přesněji mezi roky 2010 a 2050 bude státem s nejvyšším poklesem podílu dětí Irsko a Kypr 

Obr. 3.4: Změny podílu dětí členů EU mezi roky 1950 až 
2050  
 

 
Zdroj dat: vlastní tvorba podle dat OSN 
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(shodně -4,79 %), následovány Lucemburskem (-4,52 %) a Portugalskem (-4,04 %), a naopak 

státem s nejnižším poklesem je Bulharsko (-0,50 %). I přesto, že za dobu 40 let Irsko přijde o 

4,79 % podílu dětí pro něj neznamená žádný propad. Roku 2050 bude Irsko i tak stále na 

prvních příčkách v porovnání s podíly dětí ostatních evropských zemích. Naopak Portugalsko 

se ze čtvrtého místa r.1950 propadne na předposlední příčku v roce 2050. V případě Kypru ale 

dojde k velkému poklesu podílu dětí. Počet dětí se razantně měnit nebude, ale vzhledem 

k celkové populaci Kypru a zvyšování se podílu seniorů, dojde k poklesu podílu dětí. Z 34,41 

% v roce 1950 klesne za sto let podíl dětí o skoro trojnásobně na 12,96 %. Zemí s nejmenším 

podílem dětí je v současnosti Německo, které si za dobu 40 let svou pozici nezlepší. 

Česká republika si bude v této otázce v porovnání s ostatními státy EU v uvedených 

letech stát zdánlivě dobře, ale s tím rozdílem, že již v roce 1950 dosahovala velmi malého 

podílu dětí v populaci. V tomto roce totiž měla srovnatelné zastoupení dětí jako ostatní 

západoevropské státy. V České republice dojde od roku 2010 do roku 2050 k poklesu o 1,05 

% podílu dětí, zatímco v rámci průměru EU činí pokles podílu dětí 2,04 %. Tento pokles 

podílu dětí České republiky je sedmý nejnižší v rámci EU, taktéž jako za celé stoleté 

sledované období. Ačkoliv se tedy zdá, že Česká republika si v tomto ohledu stojí v porovnání 

s ostatními státy dobře, opak je pravdou a populace České republiky se zařazuje mezi jednu 

s nejnižším podílem dětí. 

 V roce 1950 bylo v České republice přes 2 miliony dětí. Do roku 2010 jejich počet 

klesl o bezmála 660 tisíc, tedy na méně než milion a půl. Od roku 2010 dojde v České 

republice k poklesu dětské populace do 14 let o přibližně 300 tisíc, což bude představovat 

12,97 procent podílu na celkové populaci. V současnosti má Česká republika menší podíl dětí 

v populaci než Itálie (14,02 %, Itálie 14,06 %) a v první pětici zemí je pátým státem 

s nejnižším podílem dětí v porovnání se všemi členy EU. V tabulce 3.7 vidíme, že Česko si do 

roku 2050 polepší a z 23. s nejhorším umístěním a nejnižším podílem dětí do 14 let v roce 

2010 se dostane na 15. nejhorší místo v rámci EU. Situace podílu dětí v ČR byla, je a bude ve 

srovnání s průměrem Evropské unie horší.  

V roce 1950 byl v porovnání se situací ČR menší podíl dětí zejména v západní části 

Evropy, a to v Belgii, Lucembursku, Velké Británii, Francii, Rakousku, Německu s výjimkou 

jediné severní země – Švédska. Itálie včetně všech jižních a východních zemí měla podíl dětí 

vyšší než Česká republika. 
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Tab. 3.8: Pořadí států EU podle hodnoty indexu stáří 
 

1950 2010 2050 
1. Belgie 53 1. Německo 151 1. Německo 326 
2. Francie 50 2. Itálie 145 2. Španělsko 326 
3. Lucembursko 49 3. Lotyšsko 129 3. Itálie 326 
4. Velká Británie 48 4. Bulharsko 128 4. Portugalsko 324 
5. Rakousko 46 5. Řecko 127 5. Rakousko 307 

12. Česko 34 14. Česko 106 16. Česko 252 

23. Finsko 22 23. Nizozemsko 86 23. Dánsko 142 
24. Rumunsko 19 24. Slovensko 80 24. Švédsko 171 
25. Polsko 18 25. Lucembursko 79 25. Velká Británie 170 
26. Kypr 18 26. Kypr 65 26. Francie 161 
27. Malta 17 27. Irsko 55 27. Irsko 142 

 
Zdroj dat: OSN, vlastní úpravy 

3.4 Index stáří 
 

Jak jsem již poznamenala v podkapitole 2.4, tento index vypovídá o stárnutí populace. 

Zde nás zajímají počty starých osob z věkové skupiny ve věku 65 let a více a skupina dětí do 

14 let věku. Pokud je výsledná hodnota indexu vyšší než sto, pak je počet osob ve věku 65 let 

a více vyšší než je počet dětí do 14 let v populaci. Jestliže je výsledná velikost indexu nižší 

než sto, je podíl sledované dětské složky vyšší než podíl osob starších 65 let. Z tohoto 

hlediska je zřejmé, že optimum indexu stáří jsou minimální hodnoty. Tento index vyjadřuje, 

kolik obyvatel určitého státu z věkové skupiny 65 let a více připadá na sto dětí do 14 let. Díky 

vývoji tohoto ukazatele je velice zřetelně vidět, jak rychle probíhalo stárnutí v jednotlivých 

členských státech Evropské unie. 

Z hlediska vývoje indexu stáří, během následujících 40 let dojde ve všech zemích bez 

výjimky ke znatelnému stárnutí. V současnosti, čímž je myšlen rok 2010, dosáhlo nejvyššího 

indexu stáří Německo (151), následované Itálií (145). Obě dvě hodnoty jsou vyšší než sto, 

znamená to tedy, že na sto dětí v případě Německa připadá 151 seniorů nad 65 let. Absolutně 

činí počet dětí v roce 2010 v tomto státě 11 092 000 dětí ku 16 775 000 starých lidí nad 65 let. 

Česká republika se v současnosti nachází v porovnání s ostatními státy Evropské unie na 14. 

místě, je tedy přesně ve středu pomyslné tabulky. Do roku 2050 se má její pozice nepatrně 

zhoršit a má se posunout na 16. místo v tabulce. Roku 2010 bylo v České republice o 86 tisíc 

obyvatel starších 65 let více. Za 40 let poté, v roce 2050, by měl počet obyvatel kategorie 65+ 

vzrůst na necelé 3 miliony. Počet této věkové kategorie bude tedy o bezmála dva miliony 

vyšší, než počet v případě kategorie dětí do 14 let. 
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 V roce 2050 bude zemí s nejvyšší hodnotou indexu stáří Německo, což můžeme vidět 

v tabulce 3.8. Na sto dětí do 14 let věku zde bude připadat neuvěřitelných 326 důchodců, což 

je maximum všech členských zemí za sledované stoleté období. Znamená to, že na jedno dítě 

v Německu připadají přes 3 lidi ve věku nad 65 let. Nejvyšší skok hodnoty indexu stáří za 

stoleté období byl zaznamenán u Portugalska, u kterého v roce 1950 činila hodnota ukazatele 

24. Po něm následuje Španělsko, kde bude činit stoletý nárůst indexu stáří 299. Nárůst České 

republiky bude podle prognóz činit 218, čímž se zařadila v pomyslném žebříčku na 15. místo 

z hlediska nejvyššího nárůstu 

indexu stáří za sledované období 

od roku 1950 do roku 2050. 

Oproti tomu nejnižší 

hodnotu indexu stáří v roce 2050 

bude mít Irsko (142) následováno 

Francií (161). V roce 1950 bylo 

Irsko na 10. místě z hlediska 

nejvyššího indexu stáří. Jak je ale 

vidět z tabulky 3.8, za dobu 60 let 

se dostalo v roce 2010 na první 

příčku nejnižší hodnoty indexu 

stáří a svou pozici by si mělo 

podle prognóz udržet až do 

posledního sledovaného roku 

2050. Relativně skvělé výsledky 

Irska v porovnání s ostatními 

zeměmi jsou způsobeny vyšší 

úrovní plodnosti než u ostatních 

členských států. 

Nejnižší skok za období sta let u indexu stáří byl u Irska (104) následovaný Francií 

(111) a Velkou Británií (121). Velice zajímavé je, že v případě Malty, která byla v roce 1950 

zemí s nejnižším indexem stáří, v roce 2050 už bude patřit mezi 7 států s nejvyšším indexem 

stáří v rámci Evropské unie. Naopak Francie a Velká Británie, které se v roce 1950 krčily na 

konci tabulky s nejvyššími hodnotami indexu stáří, se po sto letech umístí na předních 

příčkách z hlediska nejnižšího indexu stáří, tudíž nejlepší pozice celkově. Jak v roce 1950, 

2010, i v roce 2050 ČR dosahovala a bude dosahovat vyššího indexu stáří než průměr EU. 

Obr. 3.5: Hodnoty indexu stáří v EU v roce 2010  
 

 
 
Zdroj dat: vlastní tvorba podle dat OSN 
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Pokud se vrátíme k obrázku 3.1, který znázorňuje aktuální stav podílu stárnoucí 

populace v jednotlivých členských státech EU a srovnáme ho s hodnotami indexu stáří 

v tomtéž roce, pouze s upravenými intervaly a počty intervalů, můžeme zjistit, že severské 

státy Švédsko a Finsko, taktéž jako Belgie a Estonsko stárnout spíše shora věkové pyramidy. 

V těchto zemích se prodlužuje délka života a dochází k růstu podílu osob ve vyšším věku, ale 

podíl dětí v populaci těchto států je stále relativně vysoký. 

V případě Polska je tomu přesně naopak. Přesto, že mají v populaci v současnosti ve 

srovnání s ostatními státy Evropské unie nejnižší podíl osob starších 65 let, jejich index stáří 

je vyšší srovnatelný s průměrem Evropské unie. Znamená to tedy, že u nich převažuje stárnutí 

zdola v důsledku snižování podílu dětské složky v populaci. 

Státy, které by měly řešit dopady stárnutí bezodkladně zejména na důchodové systémy 

je Německo, Itálie, Portugalsko, Řecko, Bulharsko, Rakousko, Slovinsko a Lotyšsko. 

V těchto státech by již měla probíhat celá řada opatření zmírňující dopady nejen v oblasti 

důchodových systémů. Státy, které mají relativně čas připravit se na důsledky stárnutí a 

můžou konat opatření co nejdříve a s předstihem, aby zamezily vážnějším důsledkům, jsou 

Irsko, Kypr, Lucembursko a Slovensko. 

 

Obr. 3.1: Podíl stárnoucí populace 65+ v roce 
2010  
 

 
Zdroj: vlastní tvorba podle dat OSN 

Obr. 3.6: Hodnoty indexu stáří v EU v roce 
2010  
 

 
 
Zdroj dat: vlastní tvorba podle dat OSN 
 



 45 

3.5 Index ekonomického zatížení a závislosti seniorů 
 

Opět zde připomenu význam a smysl těchto ukazatelů. Index ekonomického zatížení 

vyjadřuje poměr, kolik dětí ve věku 0 – 14 let a kolik osob ve věku nad 65 let připadá na sto 

osob v ekonomicky aktivním, neboli produktivním věku, což je 15 – 64 let. Jde tedy o součet 

ekonomicky neaktivních osob ku ekonomicky aktivním. 

Je zřejmé, že čím je výsledná hodnota indexu ekonomického zatížení vyšší, tím více je 

ekonomicky závislých osob a tím pádem jsou horší podmínky pro hospodářský rozvoj. Pokud 

je pracujících, ekonomicky aktivních osob málo, trpí tím i dané geografické území. Čím nižší 

hodnoty indexu ekonomického zatížení, tím lépe pro daný stát. 

Co se týká indexu závislosti, rozlišujeme dva typy. Prvním z nich je index závislosti 

mladých, který vyjadřuje podíl dětí věku (0 – 14 let), což jsou osoby v předproduktivní, ku 

osobám ve věku produktivním (15 – 64 let). Udává počet ekonomicky závislých osob, 

v tomto případě dětí připadajících na 100 obyvatel v produktivním věku. Nás ale bude zajímat 

hlavně druhý typ ekonomické závislosti. Tímto typem je index závislosti starých, který 

představuje podíl osob v kategorii 65 let a více ku osobám v produktivním věku. Jde tedy o 

počet lidí ve věku nad 65 let na sto osob ve věku produktivním 15 – 64 let. I přesto, že řada 

lidí pracuje i po dosažení hranice 65 let, stále se zařazují do závislých osob. Tímto indexem 

zjišťujeme poměr počtu lidí v důchodovém věku a počet ekonomicky aktivních lidí. 

V současné době je v bývalých komunistických zemích vyšší podíl osob 

v produktivním věku, což je 15 – 64 let. Logicky to vyplývá ze situace popsané v předchozích 

kapitolách. Jedná se zejména o Českou republiku, Slovensko a Polsko, kde podíly osob 

v produktivním věku překračují hranici 70 %. Tyto podíly jsou nejvyšší v Evropě. Do 

budoucna můžeme tedy čekat odchod do důchodu silných poválečných ročníků. Nejnižšího 

podílu dosahuje v současnosti, Švédsko, Dánsko, Francie a Itálie. V případě Itálie se jedná o 

úkor produktivních osob ve prospěch vyššího podílu seniorů, přičemž v případě Francie je 

tomu naopak. Zde je podíl kategorie produktivních osob nižší z důvodu vyššího podílu dětské 

populace do 14 let. Tempo poklesu nebude samozřejmě u všech zemí stejné. V případě 

bývalých komunistických zemí bude docházet k poklesu ekonomicky aktivních osob rychleji, 

zatímco u ostatních by mělo být tempo pomalejší. Jedním z důvodů, proč tomu tak bude, je i 

skutečnost, že do těchto států se přestěhovává méně lidí a nejsou pro cizince natolik 

atraktivní, jako některé jiné členské státy. Současný podíl osob v produktivním věku na 

Slovensku činí 73 % (nejvyšší v EU), naopak nejnižší je ve Francii (65 %). V roce 2050 by 

mělo Německo patřit mezi země s nejnižším podílem osob v produktivním věku (49 %), 
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Tab. 3.9: Pořadí států EU podle hodnoty indexu ekonomického zatížení 
 

1950 2010 2050 
1. Malta 69 1. Francie 54 1. Španělsko 99 
2. Kypr 68 2. Švédsko 53 2. Itálie 96 
3. Irsko 66 3. Dánsko 53 3. Německo 95 
4. Nizozemsko 58 4. Itálie 52 4. Řecko 93 
5. Litva 58 5. Belgie 52 5. Slovinsko 90 

25. Česko 48 25. Česko 41 8. Česko 84 

23. Německo 49 23. Kypr 42 23. Rumunsko 76 
24. Maďarsko 49 24. Malta 41 25. Lotyšsko 75 
25.     25.     25. Estonsko 75 
26. Belgie 47 26. Polsko 40 26. Dánsko 73 
27. Lucembursko 42 27. Slovensko 37 27. Litva 70 

 
Zdroj dat: OSN, vlastní úpravy 

přičemž bude docházet k poklesu počtu osob v produktivním věku neustále od roku 2020 

obdobně jako u všech členských zemí s výjimkou čtyř států, a to: Francie, Irska, Velké 

Británie a Švédska. Nejvyšší pokles obyvatelstva v produktivním věku za stoleté období bude 

zaznamenán podle populačního prognóz v Německu. Zde podíl poklesne o 17,81 %. Po 

Německu bude následovat Španělsko (16,11 %) a Lucembursko (15,85 %). Oproti nejnižší 

pokles podílu osob ve věku 15 – 64 bude zaznamenán na Maltě (-2,86 %) následovaná 

Kyprem (-3,19 %) a Litvou (-4,63 %). Všechny tyto data a nárůsty mezi sledovanými 

obdobími vymezeném roky 1950 – 2050 všech členských států jsou detailně zaznamenány 

v příloze č.7. 

 
V roce 1950 byla Česká republika třetí zemí s nejnižším indexem ekonomického 

zatížení (48 %) po Lucembursku (42 %) a Belgii (47 %). V současnosti, myšleno rokem 2010, 

je zemí s nejnižším indexem závislosti starých Slovensko (37 %), Polsko (40 %) a na třetím 

místě opět Česká republika (41 %). Výrazný obrat bude zaznamenán v roce 2050, kdy bude 

index ekonomického zatížení 84 %, čímž se stane osmým státem s nejvyšší hodnotou indexu. 

 

 

Během 60 let, od roku 1950 do roku 2010 byl zaznamenán mírný pokles hodnot tohoto 

indexu. Největší pokles indexu ekonomické závislosti byl v uvedeném období vypozorován 

na Maltě, Kypru a Slovensku, zatímco nejvyšší nárůst v uvedeném období byl u Belgie, 

Lucemburska, Švédska, Francie, Německa a Velké Británie. Mírný pokles indexu 

ekonomického zatížení se týkal všech zemí s výjimkou vyjmenované šestice států. Po dobu 

následujících 40 let do roku 2050 dojde ve všech zemích již ke znatelnému nárůstu hodnoty 
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Tab. 3.10: Hodnota indexu závislosti 
států EU 
 

hodnota indexu 
Státy EU 1990 2020 2050 

Belgie 22 32 46 
Bulharsko 20 32 55 
Česko 19 30 48 
Dánsko 23 32 40 
Estonsko 18 30 41 
Finsko 20 36 44 
Francie 22 34 47 
Irsko 19 21 41 
Itálie 22 36 62 
Kypr 17 23 38 
Litva 16 27 43 
Lotyšsko 18 28 44 
Lucembursko 19 22 34 
Maďarsko 20 29 44 
Malta 16 30 51 
Německo 22 35 59 
Nizozemsko 19 31 44 
Polsko 16 27 52 
Portugalsko 20 31 59 
Rakousko 22 30 52 
Rumunsko 16 26 49 
Řecko 20 32 57 
Slovensko 16 23 49 
Slovinsko 16 31 54 
Španělsko 20 29 59 
Švédsko 28 34 41 
Velká Británie 24 29 38 

 
Zdroj dat: United Nations, vlastní úpravy 

indexu ekonomického zatížení. Tempo růstu hodnot tohoto indexu bude v jednotlivých 

členských zemích rozdílné. Litva bude v roce 2050 patřit k zemím s nejnižší hodnotou indexu 

taktéž jako v případě Dánska a také Estonska a Lotyšska. Malta a Kypr budou patřit mezi 

jediné dvě země, kde dojde mezi počátečním rokem 1950 a koncovým rokem 2050 

k nejnižšímu nárůstu hodnoty indexu ekonomického zatížení. V roce 1950 byla hodnota 

Malty a Kypru 69 % a 68 % zatímco po sto letech bude hodnota indexu činit 77 % a 78 %. 

Nejvyšší skok hodnoty indexu ekonomického zatížení za období od roku 1950 do roku 2050 

by měl být podle prognóz ve Španělsku. Během sta let dojde k nárůstu o 48 %. Hned po něm 

se z tohoto hlediska umístí Německo sledované Itálií. Česká republika bude v roce 2050 

pokulhávat se svými 37 procenty na nepříliš lichotivém sedmém místě z pohledu státu 

s nejvyšším nárůstem za dobu sta let hodnoty indexu 

ekonomického zatížení. Hůře než my už dopadne 

pouze Španělsko, Německo, Itálie, Lucembursko, 

Řecko a Slovinsko. 

V současnosti činí průměr indexu 

ekonomického zatížení Evropské unie 47 % a během 

40 let se má dle očekávání zvýšit na 81 %, což bude 

méně, než budoucí stav indexu ekonomického 

zatížení v České republice. 

Detailnější data a změny, respektive nárůsty 

indexu ekonomického zatížení mezi roky všech 

členských států za stoleté období mezi roky 1950 až 

2050, můžete naleznout v příloze č.8. 

Hodnota indexu závislosti starých, v textu dále 

uváděno také jako index závislosti seniorů, bývá 

vyjadřovaná v procentech. Představuje počet lidí 

v důchodovém věku, na které musí přispívat sto osob 

v produktivním věku. V průběžném důchodovém 

systému, který je zaveden v České republice, je 

obvyklé, že plátci sociálního pojištění hradí důchody 

příjemcům penze.  

V bývalých zemích, které byly zasaženy 

komunismem, je index závislosti starých nižší než ve 
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zbytku členských zemí EU. Jak jsem již poznamenala, je to způsobeno vyšším podílem osob 

v produktivním věku. Index závislosti starých byl v současnosti, tj. v roce 2010 nejnižší na 

Slovensku a Irsku, kde hodnota dosahuje shodně 17 %. Následuje Polsko, ve kterém činila 

hodnota tohoto indexu 19 %. Česká republika po Rumunsku a Lucembursku zaujímá šestou 

pozici. Nejvyšší hodnoty indexu jsou v současnosti zaznamenány v Itálii a Německu, obě 

shodně 31 %. 

Ve všech státech bývalých komunistických zemí očekáváme do roku 2050 prudký 

nárůst hodnot indexu závislosti starých. Je to způsobeno přechodem silných ročníků 

narozených v 70. letech z produktivní kategorie do skupiny seniorů, kteří zaslouženě odešli do 

důchodu. V roce 2050 by měla Itálie (62 %) spolu se Španělskem a Portugalskem (shodně 59 

%) patřit k zemím s nejvyšší hodnotou indexu v EU. Index závislosti seniorů se za období 40 

let, od roku 2010 do roku 2050 v případě České republiky více než zdvojnásobí a obdobný 

scénář se bude odehrávat i v řadě dalších zemí. Hodnota indexu v případě České republiky 

bude v roce 2050 dosahovat 48 %. Co se týká Slovenska, to je v pořadí třetím státem 

s nejvyšším nárůstem hodnoty indexu závislosti seniorů. 

Mezi roky 2010 – 2050 dojde v Polsku nárůst hodnoty indexu z 19 na 52 %, čímž se 

zařazuje na druhé místo z hlediska nejvyššího nárůstu hodnoty indexu. Hůře už dopadlo 

pouze Španělsko, kde šlo o skok z 25 na 59 %. K nejnižšímu nárůstu hodnot tohoto indexu za 

období 40 let (2010 – 2050) došlo ve Velké Británii, Švédsku, Lucembursku a Dánsku. 

Vidíme zde tedy, že ve státech převážně na severu EU bude v následujících 40 letech 

docházet k postupnému snižování tempa růstu indexu závislosti seniorů, zatímco v případě 

bývalých komunistických zemí, Německu a Itálii dojde k velkému růstu hodnoty indexu. 

Na konci našeho sledovaného období bude státem s nejnižší hodnotou Lucembursko 

(34 %), následováno Kyprem a Velkou Británií (obě 38 %).  

Detailnější data a změny mezi roky všech členských států za šedesátileté období mezi 

roky 1990 až 2050, můžete naleznout v příloze č.9. 
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4 SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ DOPADY POPULAČNÍHO 
STÁRNUTÍ 

 
Jak je vidět z předchozí analýzy stárnutí států Evropské unie, bez výjimky sledované 

státy stárnou. Počet starých lidí neustále narůstá a délka života se prodlužuje, z čehož plyne, 

že se protahuje doba, po kterou senior pobírá důchod. Znamená to, že výdaje na tyto seniory 

rostou. Čím je totiž seniorů více, tím více je zatěžován náš sociální systém. Nejen, že se zvýší 

náklady na důchody, ale vzrostou také náklady na sociální služby a zdravotnictví. Senioři totiž 

potřebují zvýšenou zdravotní péči. Je zde velká provázanost mezi jednotlivými oblastmi, 

kterých se dopady populačního stárnutí týkají. 

 

„ ... vznikne mohutná skupina ekonomicky závislé populace se specifickým životním 

stylem a specifickými potřebami v oblasti spotřeby, zdravotní péče, bydlení. Součástí staré 

společnosti bude i proměna sociálního klimatu (mentalita stárnoucí společnosti) a značné 

počty osamoceně žijících jednotlivců, z nichž velký podíl budou díky nižší úmrtnosti tvořit 

ženy. " (Rabušic, 1995) 

 

Populační stárnutí nelze jen tak změnit, je to zcela nemožné. Nelze donutit násilím 

lidi, aby rodili více dětí, pokud oni sami nebudou chtít. Založit rodinu je pro dnešní mladé lidi 

finančně nákladné a existuje zde strašák jménem nezaměstnanost, která je v současné době 

velmi vysoká. Je důležité se tomuto demografickému trendu přizpůsobit reformami, které se 

budou snažit dopady stárnutí zmírnit. Motivace v podobě porodného či zvýšeného 

rodičovského příspěvku nefunguje a je proto důležité odstraňovat překážky, které brání 

plození dětí. Velkou bariérou se stává skloubení práce a rodičovství.  

Je možné, že stárnutí obyvatelstva se příliš dramatizuje. Z analyzované kapitoly 

vyplynulo, že klesá porodnost téměř v celé EU. Pokud ale klesá porodnost, rodí se tím méně 

dětí a tím více můžeme ušetřit například v oblasti školství. V současnosti dochází k úbytku 

žáků nejen na základních, ale také na středních školách. Obliba učebních oborů klesá a jejich 

třídy zejí prázdnotou. Požadavky na středních školách klesají, a tak studenti, kteří by dosáhli 

stěží výučního listu, nyní oslavují maturitu. Neustále se snižuje obsazenost žáků a studentů ve 

třídách, což vede ke zhoršování odbornosti. Proto vznikla myšlenka rušit některé obory 

vzdělávání či dokonce slučovat nebo rušit některé školy. Vážným dopadem stárnutí 

obyvatelstva, který je potřeba řešit neodkladně, je dopad na důchodový systém. 
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4.1 Sociální dopady stárnutí populace 
 

„ Vláda si neví rady s důchodci. Množí se jak breberky a ještě chtějí od státu vyplácet 

důchody! A kde na to ti chudí politici mají vzít peníze? Pár uznalých seniorů sice odchází ze 

života dobrovolně, ale co s těmi, kteří se bouří, že pracovali celý život a na důchod si 

vydělali? Stát se je pokouší vyhladovět, ale bez velkého efektu. Většinou ti zarputilci něco 

šlohnou holubům. A tu jsem dostal geniální nápad! Co na ně jít metodou cukru a biče a 

poskytnout jim i nějaké výhody? Třeba uzákonit, že budou smět skákat na koleje metra, 

přebíhat pod závorami, nebo jim na starobní poukázky poskytnout se slevou dávno prošlé 

potraviny? Přecházet budou smět pouze na červenou. To víte, i potom se najdou tací, co 

schválně nevystrčí nos z bytu, že jsou z toho věčného lenošení zesláblí, ale na ty se dá uplatnit 

metoda dánských lékařů. Jejich mobilní mordparty zajedou s eutanázií ke klientům až do 

domu. V každém baráku je důchodců víc než lidí, víte, co při dnešní ceně pohonných hmot stát 

ušetří? A dnešní děti budou moci jednou odejít do důchodu už za života a ne až po smrti“ 6 

 

4.1.1 Ageismus 
 

V této části práce přiblížím problematiku ageismu, neboli diskriminaci člověka na 

základě jeho věku. Tento výraz je převzat z angličtiny, kde age znamená věk či stáří. Jde o 

nevhodné, urážlivé až agresivní chování vůči seniorům. Představuje jakýsi předsudek člověka 

vůči stáří. Každý z nás jednou bude starý a nikdo z nás určitě nechce, aby se k nám chovaly 

mladší osoby pohrdavě jenom proto, že jsme staří. Z důvodu neustálého globálního stárnutí 

populace a dožívání se vyššího věku než kdysi je nutné, aby společnost změnila pohled na 

staré lidi jako na nemohoucí nepotřebné parazity státu. Jak se dívají na seniory v čekárně u 

doktora? Za volantem? Nebo bloumajícího supermarketem? Je potřeba podpořit myšlení lidí 

jiným směrem. Takovým, aby senioři tuto životní etapu prožívali kvalitně a důstojně. Pokud 

by společnost navíc vytvořila podmínky, aby senior mohl i nadále pracovat, v případě, že by 

mu to zdraví dovolilo, nebyl by brán společností jako zátěž.  

Starších lidí si nevážíme proto, že by byli špatní či zlí, ale protože nemají dostatek sil a 

vůle držet s mladšími lidmi tempo. Mladší lidé, často absolventi škol odsuzují některé stále 

aktivně pracující seniory za to, že svou pracovní pozici neuvolní pro mladší a vitálnější lidi a 

drží se na svém místě zuby nehty. Až dosáhneme za několik desítek let stejného věku jako 

                                                 
6 www.metro.cz, Sloupek Heleny Štáchové z deníku Metro s názvem „Spejblova opatření“ 
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oni, také se svého místa nebudeme chtít dobrovolně vzdát, protože nám bude přinášet určitý 

stupeň společenského postavení a lepší ekonomickou situaci, než se spoléhat na pomoc státu. 

Uvedu zde dopady předsudku na chování společnosti z běžné praxe, z okolí, které 

denně vnímám. Na obálkách časopisů vídáme šťastné bezstarostné tváře mladých žen a párů, 

které jsou mnohdy upraveny počítačovým softwarem, který vyhladí i sebemenší vrásku. Jen 

málokdy vidíme v televizních zprávách moderovat reportéra či reportérku, které bychom 

mohli nazvat seniory. Ve většině případů televizních reklam je prezentována krása, štíhlost, 

zdraví, mládí a dokonalost. Starší osoby se v televizních reklamách vyskytují pouze u 

propagace výrobků typu krémů proti vráskám, krémů pro fixaci zubních náhrad, 

inkontinenčních hygienických prostředků, a podobně. Díky silnému vlivu médií se zdá, 

jakoby tato skupina osob vymizela z povrchu zemského, ale opak je tomu pravdou. Tato 

početná skupina narůstá raketovým tempem nejen v naší republice, ale v celé Evropě. 

Paradoxně nejpočetnější skupina, která sleduje televizi, je skupina seniorů ve věku nad 65 let. 

Stáří je vnímáno velmi negativně, což je patrné už od útlého dětství, kdy jsou nám 

v pohádkách prezentovány stařeny jako staré, zlé čarodějnice a staříci jako nevrlí dědci. 

Dnešní generace seniorů je aktivnější ve stáří než předešlé generace. Senioři se v dnešní době 

nevěnují pouze aktivitám, které jsou s nimi neodmyslitelně spjati, jako zahrádkaření, rybaření 

či pečení. Cestují po celém světě, chodí do nejrůznějších kurzů, kde rozvíjí své schopnosti a 

dovednosti, včetně studia na vysokých školách. Věnují se umění či hudbě a předávají své 

zkušenosti ostatním. 

Nejčastěji přijímanými představami o stáří bývá označováno, že všichni staří lidé jsou 

stejní, že nemají společnosti čím přispět, že jsou ekonomickou zátěží společnosti, nebo že je 

stáří křehké a každý starý člověk potřebuje péči. Lidé se také mylně domnívají, že stáří mužů 

a žen je stejné. 

Často se s ageismem můžeme setkat i v inzerátech či osobních pohovorech do 

zaměstnání. Již několikrát jsem četla inzeráty s textem „Hledáme mladou, dynamickou osobu 

do našeho týmu.“ V případě, že člověk projeví zájem a pošle této firmě životopis, většinou se 

zaměstnavatel neobtěžuje poslat jakoukoliv reakci, pokud člověk nesplňuje jeho představy o 

věku. Pokud jsou tyto osoby náhodou pozvány k výběrovému řízení, po pohovoru je těmto 

osobám většinou sděleno, že si zaměstnavatel představoval do svého týmu někoho mladšího a 

bývají odmítnuti. Všímám si i v rodinném kruhu, že ženy již okolo 35 let věku se potýkají 

s těmito těžkostmi. Pokud tyto potupné pohovory člověk zažije již po několikáté v řadě a stále 

vnímá odmítavý postoj kvůli svému věku, odrazí se to na jeho duševním zdraví a psychice, 

která v tomto ohledu začne trpět a člověk se může dostat až ke stavům deprese. 
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4.1.2 Životní úroveň seniorů 
 
 

Jak jsem se již zmínila v úvodu této podkapitoly, odchod do důchodu je spjat s velkým 

množstvím změn. Nejvýraznější změnou by se dal označit odchod ze zaměstnání na tzv. 

„zasloužený odpočinek“ a konec ekonomické činnosti člověka. To má za následek úbytek 

jeho pravidelného příjmu, na který byl po celý život zvyklý, pokud se rozhodne nevykonávat 

jinou výdělečnou činnost formou brigády apod.  

V České republice je senior odkázán na stát poskytující důchodové dávky, které 

dosahují průměrně poloviny výše průměrného výdělku. Rozdíl mezi důchodem a výdělkem 

v naší republice patří mezi nadprůměrný vzhledem ke zbytku Evropské unie. Například 

maďarská, rakouská či dánská penze odpovídá třem čtvrtinám výdělku, zatímco ve Velké 

Británii by si měli senioři vystačit se třetinou průměrné mzdy. Toto sice ukazují statistiky, ale 

faktem je, že čeští senioři jsou odkázáni většinou jen na peníze ze státního systému, ale 

důchodci z ostatních zemí mají v záloze další zdroje, jako jsou připojištění či spoření. Z 95 % 

tvoří celkový příjem českých důchodců státní důchod. 

Očekává se, že řada seniorů v České republice propadne do chudoby v důsledku škrtů 

a mírným zmrazením důchodů, které plánuje česká vláda. Ke konci roku 2011 průměrná 

mzda v ČR činila přibližně 24 320 korun hrubého. Dosáhla na ni necelá čtvrtina lidí 

v zemi a průměrná výše penze činila 10 552 korun. Muži pobírali v průměru 11 685 korun, 

zatímco ženy 9558 korun. Nejvyšší starobní důchod, který byl vyplacen v České republice 

v roce 2011, přesáhl 92 tisíc korun měsíčně. Pobíral ho jeden jediný člověk. Před třemi lety 

byl nejvyšší důchod o 22 tisíc korun menší. Naopak nejnižší starobní důchod činil v této době 

2 940 korun a pobíralo ho přibližně pět tisíc lidí. Výše důchodu má všeobecně velkou 

vypovídací schopnost, protože všechny důchodce eviduje Česká správa sociálního 

zabezpečení, takže průměrná výše důchodu je stanovena přesně. Tento úřad má přesné 

informace, kdo bere jak vysoký starobní důchod. U mezd tak přesná data nevypátráme. 

Pokud porostou počty seniorů dle prognóz, bude na státní kasu vyvíjen obrovský tlak a 

může dojít např. ke zvýšení daní pracujícího obyvatelstva, aby měl stát na důchodové dávky, 

nebo může dojít k tomu, že stát bude vyplácet menší důchodové dávky, které sotva pokryjí 

náklady na základní potřeby. Právě tyto okolnosti mohou způsobit pokles životní úrovně 

seniorů. Čím větší podíl seniorů v populaci bude, tím nižší podíl obyvatel v produktivním 

věku. Znamená to, že na jednoho důchodce bude pracovat stále méně lidí. Kupní síla 

obyvatelstva by klesala a tím pádem by byl menší objem financí ve státní pokladně. Je to 

velmi složitý začarovaný kruh. 
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Tab. 4.1: Struktura spotřebních výdajů zaměstnaných EA osob a 
důchodců v roce 2010 (v %) 
 

Druh výdaje zaměstnaní důchodci 
Potraviny a nealkoholické nápoje 18,1 23,3 
Alkoholické nápoje, tabák 2,6 2,8 
Odívání, obuv 5,5 2,9 
Bydlení, voda, energie, paliva 19,8 28,7 
Bytové vybavení, zařízení domácnosti 6,4 6,2 
Zdraví 2,2 4,6 
Doprava 11,9 6,9 
Pošta a telekomunikace 4,6 4,1 
Rekreace a kultura 10,3 9,5 
Vzdělávání 0,8 - 
Stravování a ubytování 5,8 2,6 
Ostatní zboží a služby 12,0 8,4 

 
Zdroj dat: ČSÚ, 2010, vlastní úpravy 

Současní důchodci jsou odkázáni na velikost pobíraných důchodových dávek a od 

nich se odráží jejich ekonomická situace. Ve starších obyvatelích České republiky jsou 

zakořeněny ideologie komunismu, kdy tento režim v minulosti hlásal, že se stát o seniora 

postará a ve stáří dostane to, co si za celý život našetřil. Senioři se nemuseli starat o svou 

budoucnost a oddali se těmto slibům. Nezajímalo je, co bude a jakou budou mít životní 

úroveň. V této době bylo nemožné pustit se do podnikání a nebylo ani možné investovat a 

zhodnocovat tak své úspory. Seniorům by to zajisté usnadnilo život ve stáří a udrželi by si 

svou životní úroveň, na jakou byli zvyklí. 

V současné době si lidé v produktivním věku myslí, že veškeré peníze, které ze svého 

platu odvádí na sociální zabezpečení, míří k důchodcům. I z toho důvodu chtějí odvádět ze 

svého platu jen minimální částku a z toho důvodu vzniká další nesnášenlivost vůči starší 

generaci.  

Ženy se dožívají všeobecně vyššího věku než muži, a proto část z nich pobírá zároveň 

dva druhy důchodu - pozůstalostní vdovský důchod po svých manželích a vlastní starobní. V 

případě mužů je příjem složen většinou z kombinace starobního důchodu a příjmů pokračující 

pracovní činnosti, např. z brigády.  

Následující tabulka 4.1 přehledně zaznamenává strukturu výdajů českého zaměstnance 

a důchodce v roce 2010. Největšími položkami ve spotřebních výdajích seniorů jsou výdaje 

na bydlení, vodu, energie a 

paliva, na které padne více 

než jedna čtvrtina 

celkového příjmu seniora. 

Následují výdaje na 

potraviny a nealkoholické 

nápoje, které dohromady 

činí více než pětinu 

celkových výdajů. Další 

zvýšenou skupinou výdajů 

oproti zaměstnaným 

osobám v produktivním 

věku jsou výdaje na zdraví. 

Relativně vysoké výdaje 

seniorů tvoří také rekreace a kultura.  

 



 54 

Z této tabulky je zřejmé, že v případě seniorů zaznamenáváme rozdíly ve spotřebním 

chování a procentům druhu výdajů oproti produktivním obyvatelům. Seniorům roste podíl 

výdajů v porovnání s produktivními osobami na uspokojování základních potřeb, jako jsou 

potraviny, zatímco výdaje na odívání a obuv klesají. Roste také relativní podíl výdajů na 

bydlení a s ním související náklady jako voda a energie a naopak klesá podíl výdajů na 

dopravu. Důvodem, proč se ve vyšším věku zvyšuje podíl nákladů na bydlení a nákladů s ním 

spojeným je zejména z důvodu nižšího celkového rozpočtu seniorů, kteří pobírají důchodové 

dávky. V roce 1990 činil podíl výdajů na potraviny a nealkoholické nápoje skoro 40 procent. 

Za dobu dvaceti let klesl podíl výdajů na potraviny v případě seniorů na 23,3 %. Neznamená 

to, že by osoby nakupovaly méně jídla a hladověly, ale že ceny potravin jsou nyní nižší než 

před dvaceti lety. Naprosto opačné trendy byly zaznamenány u nákladů na bydlení, vodu a 

energii, včetně paliva. Je to způsobeno neustále se zvyšující výši nájemného v důsledku 

deregulací a zdražováním cen energií. Tyto výdaje seniorů vzrostly z 15,2 procent na 

současných 28,7 procent. 

Do budoucna očekáváme rostoucí podíl obyvatel v důchodovém věku z důvodu 

odchodu početné poválečné generace, a pokud nedojde k důchodovým reformám, ve státní 

kase by zajisté chyběly finance. Životní úroveň těchto osob by byla o citelný rozdíl nižší, než 

v případě pracujícího obyvatelstva v produktivním věku. 

 

Životní úroveň důchodce je horší než životní úroveň pracujícího člověka. Příjmy 

pracujícího člověka neustále rostou, zatímco náhradový poměr, což je míra, která nám říká, 

z kolika procent nahrazují důchodové dávky mzdy ze zaměstnání v předchozím produktivním 

stádiu člověka, se neustále snižuje.7 Růst mezd bývá vyšší než růst cenové hladiny. Díky 

valorizaci je kupní síla seniorů zachována, ale pouze částečně kompenzují růst reálných mezd 

ve společnosti, což znamená, že životní úroveň seniorů stále klesá v porovnání se 

zaměstnanými osobami v produktivním věku. Ovšem kdyby byly důchody valorizovány 

přesně podle mezd a byl by zachováván poměr životní úrovně mezi seniory a pracujícími, 

senioři by dostávali vyšší důchodové dávky i přesto, že se nepodílí na ekonomickém růstu a 

přišli by k tomu, jak se říká, jako slepý k houslím. Tento způsob valorizace není samozřejmě 

dlouhodobě možný. Pokud navíc očekáváme populační trendy, které byly zobrazeny 

v analýze a prognózách, tlak na státní kasu by byl neuvěřitelný. Stát by pak musel hledat 

                                                 
7 V zákonu č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění stojí, že starobní důchody jsou většinou 

valorizovány k 1.1., a to o 100% růstu cenové hladiny (měřeno CPI) a nejméně o 1/3 růstu reálných mezd. Pokud 
růst inflace nepřekročí 2%, důchodové dávky nemusí být valorizovány.  
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Graf č.1: Relace průměrného důchodu k průměrné mzdě (v %) 
 

 
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní úpravy 

Tab. 4.2: Náhradový poměr v roce 2011 
 

 
Zdroj dat: financninoviny.cz, vlastní úpravy 

finance někde jinde a jednou z variant může být i zvýšení daní pracujících lidí v produktivním 

věku. 

Příjem z důchodu v České republice dosahuje mezi 23 % až 97 % předchozí čisté 

mzdy. Pravidlem je, že čím vyšší mzdu pobíral člověk před odchodem do důchodu, tím více 

klesne jeho životní úroveň, jakmile odejde do penze. Následující tabulka 4.2 přehledně 

zobrazuje náhradový poměr, který byl vypočten pro rok 2011, platící do 29.9. 

 

Myslím si, že rozdíl 

mezi zaměstnaneckou mzdou a 

důchodovými dávkami bude 

čím dál větší. Rozdíly ale 

mohou být postupně 

zpomalovány a vyrovnávány 

díky rozvoji doplňkových 

spoření, jak se zabezpečit na 

stáří, jako je penzijní 

připojištění nebo životní 

pojištění. 

Průměrná mzda v grafu 

č. 1 bývá tažena nahoru 

podnikateli a bohatými 

spoluobčany a málokdo na tuto průměrnou hranici dosáhne. Podle statistik až 70 % obyvatel 

v České republice 

nedosáhne na průměrnou 

mzdu, proto tuto relaci 

průměrného důchodu 

k průměrné mzdě nemůžeme 

brát příliš v potaz. Pokud 

bychom zde počítali 

s mediánovými hodnotami 

mzdy a důchodu, měl by 

tento ukazatel vyšší 

vypovídací schopnost.  
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4.1.3 Příprava a adaptace na stáří 
 

Přípravu na stáří by měla společnost vnímat jako neoddělitelnou součást života. 

Situace je ale jiná. Od počátku života je člověk připravován na fázi dospělosti a dosažení co 

nejlepší pracovní kariéry, aby byl finančně dobře zabezpečen. V životě člověka je důležitá 

soběstačnost, úspěch a výkon, a proto je pro ně po odchodu do penze najednou 

nepředstavitelné a hrozivé přijít nejen o část svých dosavadních příjmů, ale i o dosavadní styl 

života. Odchod do důchodu pro některé lidi znamená jedno z největších psychických traumat 

v životě. Senioři po vstupu do penze hledí do budoucnosti s obavami, ale málokdo z nich 

myslí na stáří předčasně s předstihem. 

Přípravu na stáří nelze nechat na poslední chvíli. Musíme myslet na budoucnost a 

přizpůsobovat se této fázi života celý náš život. Je důležité poskytnout stárnoucím lidem 

informace o sociální a zdravotní problematice stáří. Lidé se musí připravit na tělesné i 

psychické projevy stáří připravit a musí se naučit toto období prožívat s radostí a 

spokojeností. Pacovský charakterizuje tři funkce výchovy ke stáří: 

• funkce preventivní – je důležité začít s výchovou ke stáří včas, alespoň deset let před 

odchodem do důchodu 

• funkce anticipační – jde o to naleznout své znalosti, dovednosti a postoj, který nás 

dobře na stáří připraví a proces stárnutí nám usnadní 

• funkce posilovací – nejvýznamnější funkce, vede k aktivnímu životu formou zájmů a 

potřeb člověka rozvíjet své schopnosti a dovednosti i ve stáří 

 

Významným prvkem v osvětě stáří je televize, internet a tisk, který by mohl 

nenásilnou formou informovat o aspektech stáří a v populaci vytvořit kladný vztah k přípravě 

na stáří a stáří jako takovému. Prozatím tento prvek plní naprosto odlišnou roli. Lidé 

v důchodovém věku prezentují jako nemohoucí, nesoběstačné jedince. V televizních 

zpravodajstvích bývají často prezentováni jako hlupáci, kteří po návštěvě podvodných 

podomních prodejců přijdou o celoživotní úspory. Média by měly probudit zájem člověka o 

svou budoucnost a dodat mu nadšení pro život ve stáří a ukázat mu, že ve stáří se mohou mít 

lidé také dobře. 

Pokud bude totiž společnost přistupovat k vlastnímu stáří zodpovědně a budou-li mít 

zájem prožít stáří aktivně, sníží se pak počty těch, kteří se přípravám ke stáří vyhýbají a dělají, 

jakoby se jich stárnutí netýkalo. Sníží se také počty sebevražedně smýšlejících seniorů, kteří 

vnímají odchod do důchodu jako křivdu a trpí depresemi. Je důležité vštípit občanům touhu, 
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podílet se na svém vlastním osudu. Je důležité, aby se už děti na základních školách dozvídali 

o problematice stáří a stárnutí a vybudovat u nich kladný postoj založený na úctě k seniorům. 

Aby se senioři nestali terčem nejapných žertů, posměšků, urážek či dokonce týrání a 

zlomyslností. 

Příprava na stáří by měla zahrnovat zdravý životní styl a podporu zdraví ve středním 

věku. Je potřeba, aby senioři navazovali a udržovali přátelské vztahy, aby neměli pocit 

společenské izolace. Příprava na stáří by neměla opomíjet prevenci nemocem a dodržování 

zdravé životosprávy. Je také důležitá podpora tělesných a duševních aktivit jako univerzity 

třetího věku a různé kurzy. 

„Mladí lidé musí začít pozitivně vnímat nejen staré lidi, ale především stáří jako 

takové. Ke změně společenského klimatu a přijetí starší generace jako plnoprávné složky 

společnosti je třeba především aktivního přístupu samotných seniorů ke stárnutí a stáří. Svými 

aktivitami a postoji by měli také senioři přispívat ke změně vnímání stárnutí a stáří ve 

společnosti. Přitom je potřebné poskytnout seniorům dostatečný prostor a podmínky k aktivní 

účasti na životě společnosti a jejím rozvoji. Zároveň se však senioři musí sami naučit využívat 

všech možností, které jim společnost nabízí k posílení vlastního postavení, k dosažení 

bezpečného stárnutí a k plnému a rovnoprávnému zapojení.“ 8 

 Velký problém je rozbití rodinného prostředí a v tomto smyslu především soužití se 

stárnoucími rodiči. Zde jsou skloubené zajisté i tři funkce výchovy ke stáří. Rozpadávání 

rodinných pout nepostihuje jenom děti, ale právě seniory. 

 

Národní program přípravy na stárnutí 

S ohledem na celosvětové demografické stárnutí populace a demografické projekce 

byly vypracovány mezinárodní dokumenty, které obsahovaly konkrétní návrhy na řešení 

problematiky stárnutí a stáří. Česká republika byla vzhledem ke zvyšujícímu se podílu osob 

starších 65 let v populaci nucena řešit problém stárnutí populace, a tak Ministerstvo práce a 

sociálních věcí vypracovalo „Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 

2012“ nesoucí název Kvalita života ve stáří. Hlavními principy politiky přípravy na stárnutí je 

důraz na lidská práva, respektování problematiky stárnutí, přístup ke stárnutí a zdraví, důraz 

na rodinu a mezigenerační vztahy, pozornost na menšiny (seniory zdravotně postižené, 

duševně nemocné, atd.), respektování rozdílů mezi venkovem a městem. 

 

                                                 
8 Převzato z internetových stránek ministerstva práce a sociálních věcí, Národní program přípravy na stárnutí 
na období let 2003 až 2007 
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4.2 Ekonomické dopady stárnutí populace 

4.2.1 Dopady na trh práce 
 

Česká republika patří mezi státy Evropské unie s nejnižší porodností. To bude mít 

velký dopad nejen na trh práce, ale i na ostatní odvětví ekonomiky. Protože bude přibývat 

osob nad 65 let a nebude nahrazována dětskou složkou, ekonomicky aktivních osob bude 

ubývat. Starší osoby budou mít za několik let velké zastoupení na trhu práce a budou 

představovat specifickou pracovní sílu. Je důležitá změna postoje společnosti, která se 

v současnosti dívá na tyto osoby skrz prsty a odmítá starší osoby zaměstnat. Z důvodu 

neustálého poklesu počtu osob v produktivním věku a zvyšování ekonomického zatížení, 

které nás v budoucnu čeká, je nezbytné začít zvyšovat zaměstnanost právě u starší pracovní 

síly, a to nejen zvyšováním zaměstnanosti osob v předdůchodovém věku, ale také osob 

pobírajících důchodové dávky. 

Dnešní dobou se projevují snahy zaměstnavatelů a firem zbavit se starších osob jako 

svých zaměstnanců z trhu práce se slovy, že už patří do starého železa. Zaměstnavatelé se tak 

snaží uvolnit místo pro mladší pracovní sílu, která je podle nich výkonnější, kvalifikovanější, 

flexibilnější a méně nákladná ve srovnání se starším pracovníkem, jehož mzda je vyšší 

vzhledem k získané době praxe. Jsou to ovšem pouze předsudky a nikde není dokázáno, že 

člověk dnem po oslavení šedesátých narozenin ztrácí produktivitu, flexibilitu či míru 

kreativity a inovací. Takto diskriminovaný člověk v předdůchodovém věku jen velmi obtížně 

sežene pracovní pozici v některé z jiných, neboť tyto předsudky zaměstnavatelů jsou většinou 

totožné. Lidé v předdůchodovém věku jsou tak vedle mladé generace absolventů druhou 

nejpočetnější skupinou, kteří se potýkají se zvýšeným rizikem nezaměstnanosti. Na trhu práce 

můžeme vysledovat trend neustále se zvyšujícího počtu lidí, kteří využívají možnosti odchodu 

do předčasného důchodu. Nevyužívají chudých podpor v nezaměstnanosti a nesetrvávají na 

úřadech práce, neboť si plně uvědomují svou špatnou situaci na trhu práce. Proto se raději 

rozhodnou vstoupit do předčasného důchodu, který je pro ně finančně výhodnější. 

Nových důchodců, v současnosti aktivních pilných lidí v produktivním věku, kteří 

vstoupí do důchodového věku a penze, bude významné množství. Noví důchodci se od těch 

současných budou velmi odlišovat. Budou aktivnější, sebevědomější i vzdělanější vzhledem 

ke stále stoupající úrovni vzdělanosti obyvatel České republiky. Lidé budou v průměru 

zdravější a budou se dožívat vyššího věku. Budou mít tedy zájem pracovat i po vstupu do 

penze a nebudou chtít odejít z trhu práce, pokud jim to bude zdraví umožňovat.  
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Obr. 4.1: Míra zaměstnanosti starších pracovníků (55-64 
let) v členských státech EU v roce 2010 
 

 
Zdroj dat: ESTAT 

Jejich špatné postavení na trhu práce v současnosti jsem zde již nastínila. Je velice 

důležité řešit tento problém zaměstnávání seniorů. Ze strany zaměstnavatelů je do budoucna 

potřeba, aby vytvářeli pracovní kolektivy tvořené všemi generacemi a aby investovali do 

celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců. Ze strany státu bude potřeba zreformovat 

důchodový systém tak, aby motivoval starší obyvatele pracovat i v období důchodového věku 

a penze. Z důvodu poklesu osob v produktivním věku ve prospěch seniorů, bude výkonnost 

celé ekonomiky záviset na investicích do zdraví a vzdělávání. 

 
Situace starších 

obyvatel 50+ na dnešním trhu 

práce není vůbec jednoduchá. 

Nejvíce obyvatel starších 50 let 

pracuje ve skandinávských 

zemích, kde z celkového počtu 

lidí ve věku 55 – 64 let chodí 

do práce přes polovinu 

obyvatel – Švédsko (70,5 %), 

následované Německem (57,7 

%), Dánskem (57,6 %), Velkou 

Británií (57,1 %) a Kyprem 

(56,8 %). Ve stejné věkové 

kategorii nejméně obyvatel 

pracuje na Maltě (30,2 %), 

v Polsku (34 %), Maďarsku 

(34,4 %) a ve Slovinsku 

(35 %). Lidé ze 

skandinávských zemích si 

v tomto ohledu stojí nejlépe, protože jsou na tom zdravotně velmi dobře. Statisticky mají 

mnohem menší zdravotní problémy a mohou vykonávat i fyzicky náročnou práci nejen před 

hranicí důchodového věku. V západní Evropě většina lidí před 65 rokem věku, což je ve 

většině západoevropských zemí hranice důchodového věku, přestává pracovat už po 60. roku 

věku a odcházejí do předčasného důchodu i za cenu nižších dávek starobního důchodu. Do 

předčasného důchodu nemohou odejít pouze občané Irska, Malty, Nizozemsku a Velké 
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Británie a naopak nejdříve do předčasného důchodu v 55 letech mohou vstoupit obyvatelé 

Francie, Portugalska, Polska a Řecka.  

Většina lidí by po dovršení 60, či 65 roku života ráda pracovala i nadále, ale dnešní 

doba, která je založena na tempu a výkonnosti, dává přednost mladým, a tak se 

zaměstnavatelé poohlíží za někým jiným, protože vždy se najde někdo nový, lepší a 

výkonnější, který nahradí stárnoucího, méně výkonného pracovníka. 

Je důležité, aby člověk, který dosáhne důchodového věku, neměl na výběr jen mezi 

možností zůstat dál v plném pracovním úvazku nebo z trhu práce úplně odejít. Proto by měl 

být kladen důraz na vytvoření kvalitních pracovních míst, kde by mohly pracovat bez 

omezení i starší osoby. Označování starých osob jako méně produktivních a flexibilních je 

lživé a je potřeba se těmto předsudkům vyvarovat. Starší zaměstnanci totiž mohou být pro 

zaměstnavatele přínosem v podobě svých dlouholetých zkušeností a let praxe. 

Nezaměstnanost seniorů a lidé ve starším věku záleží na mnoha faktorech. Mezi ty 

nejčastější patří například vzdělanost nebo lokalita. Záleží také na profesi a sektoru 

ekonomiky, ve které starší člověk či senior pracuje. Člověk vykonávající tvrdou, fyzicky 

náročnou práci ztrácí schopnost pracovat a být ekonomicky aktivní v brzkém věku než člověk 

vykonávající sedavé zaměstnání, a proto je složité určit jednotný věk pro odchod do penze. 

Vyšší počet pracujících seniorů je tam, kde je nižší celková nezaměstnanost a kde je velká 

potenciální poptávka po pracovní síle.  

Vysokoškolsky vzdělaní senioři a osoby v předdůchodovém věku jsou flexibilnější na 

trhu práce, a tudíž bývá u těchto osob zaznamenán vyšší podíl zaměstnanosti, než u zbytku 

méně vzdělané a kvalifikované populace. V důsledku zvyšování úrovně vzdělanosti a 

neustálým zvyšováním počtu absolventů vysokých škol v poslední době, úroveň vzdělanosti 

seniorů do budoucna poroste. Dříve bylo mezi seniory nejpočetnější základní vzdělání. 

V současné době se stávají nejpočetnější skupinou senioři, kteří dosáhli úplného středního 

vzdělání, a do budoucna budou nejpočetnější skupinou seniorů vysokoškolsky vzdělání.  

Podíl žen z celkového počtu starších lidí nad 60 let činil v roce 2001 59,5 %. Je to 

logické díky skutečnosti, že ženy se dožívají vyššího věku než muži. Přes polovinu žen nad 60 

let připadá na ženy se základním vzděláním. Pouze 3 % žen nad 60 let byla v roce 2001 

vysokoškolsky vzdělaná. Oproti tomu u mužů bylo v roce 2001 pouze u jedné pětiny 

zaznamenáno nejvyšší dosažené vzdělání základní vzdělání. Vyučení muži měli v roce 2001 

nejvyšší podíl na mužské populaci starší 60 let, a to 45 %. Největší rozdíly mezi pohlavími 

můžeme tedy spatřit mezi základním vzděláním a vysokoškolským vzděláním seniorů. 

Zastoupení vysokoškolsky vzdělaných mužů byl tvořen 11 % z celkového počtu mužů 
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Tab. 4.3: Struktura populace seniorů 60+ podle pohlaví a nejvyššího ukončeného 
vzdělání v ČR 
 

 
 
Zdroj dat: Sčítání lidu 2001 

starších 60 let oproti 3 % z celkového počtu žen. Do budoucna očekáváme velký nárůst počtu 

vysokoškolsky vzdělaných seniorů, pokles seniorů se základním vzděláním a vyučených bez 

maturity, neboť obliba učebních oborů velmi klesá a současní studenti se snaží získat alespoň 

maturitu, pro lepší uplatnění na trhu práce. 

Pracující důchodci v roce 2010 tvořili bezmála 5 % všech pracujících. Každý druhý 

pracující senior v dnešní době pracuje na částečný úvazek. Je potřeba zdůraznit, že téměř tři 

pětiny tvoří muži. V roce 2001 pracovala jedna třetina mužů seniorů vlastnících výuční list, 

30 % pracujících seniorů bylo středoškolsky vzdělaných s maturitou a necelých 30 % 

vysokoškolsky vzdělaných s akademickým titulem. Pouhých 7 % seniorů mělo ukončené 

základní vzdělání. Je tedy patrné, že ekonomicky aktivními osobami zůstávají senioři vyššího 

vzdělání a vzdělání jako takové hraje velkou roli. Pracujících důchodkyň se základním 

vzděláním je více než 3x vyšší v porovnání se zastoupením stejného stupně vzdělání mužů. 

Podíl vysokoškolsky vzdělaných žen je poloviční ve srovnání s muži s akademickým titulem.  

Čím vyšší věk pracujících seniorů, tím více klesá zastoupení seniorů se základním 

vzděláním, středním vzděláním bez maturity i s maturitou. Je to jak díky snižování počtu 

seniorů, kteří dosud žijí ve vyšších věkových skupinách, tak i úrovní vzdělání. Jedinou 

výjimkou, kde dochází s rostoucím věkem ke zvyšování podílu zaměstnanosti seniorů, je 
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Tab. 4.4: Kolik lidí pracuje a bude pracovat na 
jednoho důchodce v členských státech EU   
 

Zdroj dat: MF Dnes, 2008 

vysokoškolské vzdělání (viz. příloha č.11 v absolutních datech). Nejčastějším uplatněním 

seniorů bývá oblast služeb, ve které pracuje ¾ pracujících seniorů. 

Jak je známo díky sdělovacím prostředkům, plánuje se neustálé zvyšování hranice 

důchodového věku. To musí být ruku v ruce doprovázeno zvyšováním zaměstnanosti starších 

osob, kteří jsou rizikovou skupinou 

v oblasti zaměstnanosti. Do budoucna 

bude potřeba prodlužovat produktivní věk 

obyvatelstva a snižovat nezaměstnanost 

starších osob. Důsledky demografického 

stárnutí jsou ve své podstatě vážnější než 

samotné podíly věkových skupin nebo 

ukazatele závislostí. Stárnutí nebude mít 

dramatické scénáře, pokud se již dnes 

udělají taková opatření, které důsledky 

stárnutí populace zmírní či eliminuje. 

Významné pro udržení financování 

důchodového systému není pouze 

oddalování věku pro odchod do důchodu, 

ale zejména podmínky setrvání na trhu 

práce a pokračování ekonomické aktivity 

člověka. 

Problémem starší a seniorské 

pracovní síly jsou nové technologie, 

především počítače. Nároky 

zaměstnavatelů se zvýšily a očekávají 

kvalifikované zaměstnance, kteří 

počítačům rozumí. Starší lidé prožili skoro 

celý svůj život bez informačních 

technologií a přizpůsobivost těmto velkým 

technologickým změnám dnešní doby jim 

dělá obtíže. Senioři ale nerezignují a řada 

z nich navštěvuje počítačové kurzy nejen 

proto, aby měli větší šance na trhu práce. 



 63 

4.2.2 Věk odchodu do důchodu 
 

Před dvěma sty let se věku 65 let dožilo velmi málo lidí. V dnešní době se uvádí, že se 

tohoto věku dožije až 95 procent lidí. Členské státy si uvědomily, že je důležité zvýšit hranici 

důchodového věku, pokud nechtějí čím dál více zatěžovat státní kasu. Vlády se v současnosti 

snaží postupně zvyšovat důchodový věk i přes velké protesty a nechuti obyvatelstva z toho 

důvodu, že je to účinný způsob, jak se vyrovnat se zvyšující se očekávanou délkou života a 

nízkou porodností, jejímž výsledkem je stárnutí obyvatelstvo Evropy. Pro budoucí důchodce 

by se tím pádem odložily výplaty dávek starobního důchodu a zvýšil by se tím příjem do 

státní kasy z jejich ekonomické činnosti. Ekonomické zatížení států by se tak významně 

snížilo, protože osoby starší 65 let by se dále posuzovaly do ekonomicky aktivní složky. 

Obyvatelé ve východní a střední Evropě odchází v současné době do důchodu dříve 

než v západní Evropě. Nicméně je důležité postupně přibližovat věk odchodu do důchodu a 

zvyšovat důchodový věk obyvatelstva celé EU. V západní Evropě se důchodový věk v 

současnosti většinou pohybuje okolo 65 let pro muže i ženy. Velké množství lidí ale přestává 

pracovat už po 60 roku života, často i dříve a ve velkém tak vstupují do penze a využívají 

předčasné důchody, pokud jim to stát nabízí. Státy, ve kterých jejich obyvatelé nemohou 

využít předčasný důchod je Irsko, Malta, Nizozemsko a Velká Británie. Obyvatelé ostatních 

států tak mohou využít předčasného odchodu do důchodu, ale dostávají nižší výši dávek 

starobního důchodu. Nejdříve do předčasného důchodu v 55 letech mohou vstoupit obyvatelé 

Francie, Portugalska, Polska a Řecka. Muži odcházejí předčasně do důchodu v průměru EU 

ve věku 61,4 let a ženy v 59,6 letech. Odcházejí tedy do důchodu průměrně dříve než by ve 

většině zemí podle zákona měli. 

Doposud v České republice platilo, že čím více dětí se narodilo jedné ženě, tím dříve jí 

vznikal nárok na starobní důchod. Tyto rozdíly mezi počty vychovaných dětí se mají snižovat 

až k úplnému sjednocení a bude tedy úplně jedno, jestli seniorka vychovala jedno, dvě či třeba 

čtyři děti. Bude totiž odcházet do důchodu ve stejném roku věku jako muž. V současnosti v 

žádné jiné zemi s výjimkou České republiky není důchodový věk závislý na počtu dětí, které 

žena vychová. Nikde v Evropě nefunguje rodinná politika a tohle je jeden z důkazů nezájmu o 

ní. I tento přístup přispívá k obecnému nezájmu o výchovu vlastních dětí. Už v dnešní době 

můžeme vypozorovat přibližování důchodového věku mužů a žen. K výraznějšímu 

navyšování důchodového věku dochází u žen, a to o čtyři měsíce za rok, kdežto v případě 

mužů dochází k navyšování důchodového věku o dva měsíce za rok. Jedním z důvodů může 

být skutečnost, že muži se dožívají nižšího věku než ženy. Statistiky totiž udávají, že ženy 
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Tab. 4.5: Věk odchodu do důchodu 
v členských státech EU   
 

Odchod do důchodu 
země EU muži ženy 

Belgie 65 65 
Bulharsko 63 60 
Česko 62 61 
Dánsko 65-67 65-67 
Estonsko 63 61 
Finsko 65 65 
Francie 60-62 60-62 
Irsko 65-68 65-68 
Itálie 65 60 
Kypr 65 65 
Litva 62,5-65 60-65 
Lotyšsko 62 62 
Lucembursko 65 65 
Maďarsko 62-65 62-65 
Malta 61-65 60-65 
Německo 65-67 65-67 
Nizozemsko 65-67 65-67 
Polsko 65 60 
Portugalsko 65 65 
Rakousko 65-65 60-65 
Rumunsko 64 59 
Řecko 65-65 60-65 
Slovensko 62-62 59-62 
Slovinsko 63-65 61-65 
Španělsko 65 65 
Švédsko 65-67 65-67 
Velká Británie 65-68 60-68 

 
Zdroj dat: ČSSZ, 2009 

v České republice pobírají důchod v období penze průměrně o 7 let déle, než muži. Muži ale 

v průměru pobírají vyšší důchody než ženy, takže vyrovnáním obou věků by měla být 

zachována rovnoprávnost mezi oběma pohlavími a mezi muži a ženami tak nebudou vznikat 

případné spory. Největší rozdíl je v Litvě, kde je očekávaná délka života u mužů v roce 2010 

67,2 let a u žen 78,3 let. Nejnižší rozdíl je v Nizozemsku a to 78,9 let u mužů a 82,8 let u žen. 

Nejvyšší očekávaná délka života je v současnosti v Itálii (82,0) a nejnižší v Litvě (72,8). 

Největší šanci dožít se vysokého věku mají obyvatelé evropských států nacházejících se na 

severu a jihu. 

Muži odcházejí v současnosti do důchodu později než ženy, dožívají se nižšího věku a 

pokud vezmeme v potaz neustálé zvyšování hranice důchodového věku, bude se důchodu 

dožívat čím dál méně mužů a zcela jistě v této poslední etapě bude prožívat méně let, než 

tomu bylo kdysi.  

Ještě v roce 1995 odešla žena, vychovávající 

dvě děti, do důchodu v 55 letech. V tomto roce by 

odešla do důchodu v 61 letech. V roce 2030 by odešla 

dokonce až v 64 letech. Nicméně německá situace je 

ještě vážnější. V současnosti činí důchodový věk 65 let 

bez ohledu na pohlaví budoucího důchodce. Německo 

plánuje zvýšení důchodového věku až na hranici 67 let 

a to pro občany, kteří se narodili v roce 1964 a později. 

Přemýšlí i o věkové hranici 70 let, ale to už se setkávají 

s tvrdým odporem občanů. Ve věku 67 let budou 

odcházet do důchodu obyvatelé Dánska od roku 2024. 

V Nizozemsku, Lucembursku, Řecku, Španělsku, 

Švédsku, Finsku a Belgii je stanovena hranice pro 

odchod do důchodu pro obě pohlaví shodně 65 let. 

Francie v současnosti tvoří výjimku mezi západními 

členskými státy Evropské unie. Zde odcházejí muži i 

ženy do důchodu v 60 letech, viz Tab. 4.5. 

V současnosti v Evropské unii v průměru 

pracují čtyři lidé v produktivním věku na jednoho 

důchodce. Díky významnému stárnutí populace budou 

na jednoho důchodce v roce 2050 pracovat pouze dva. 
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Tabulka 4.5 znázorňuje všechny členské státy EU a věk odchodu do důchodu pro muže a ženy 

v roce 2009. Pokud je v tabulce uveden věk za pomlčkou, znamená to, že tento stát chce do 

roku 2020 zvýšit svou hranici pro odchod do důchodu. 

Jak jsem již poznamenala, člověk, který vstoupí do předčasného důchodu, dostává 

nižší dávky starobního důchodu, než kdyby odešel do penze v řádném termínu. Od tohoto 

roku se zvyšují srážky z důvodu předčasného vstupu do důchodu. Výpočtový základ této 

předčasné penze klesne o 1,2 % za každých započatých 90 dnů za dobu předčasného důchodu 

do termínu řádného vstupu do důchodu. Dosud to bylo jen 0,9 %.  

V případě Velké Británie ženy, které jsou narozeny před rokem 1950 odcházejí do 

důchodu v 60 letech věku, zatímco muži až v 65 letech. V roce 2020 nastane sjednocení věku 

pro odchod do důchodu na hranici 65 let. Další plány britské vlády je zvýšení na 66 let do 

roku 2028 a do roku 2036 na 67 let. Do roku 2046 se pak podle současných plánů důchodový 

věk zastaví na hranici 68 let. 

Ve Finsku podle průzkumu 60 procent lidí v důchodovém věku uchovává stejné 

schopnosti k práci, u 30 % z nich pracovní schopnost poklesla. Proto Finové zavedli flexibilní 

dobu odchodu do penze v rozmezí 63–68 let. Kdo odejde do penze až v 68 letech, zvýší si 

výši důchodu až o 22 procent. Firmy zaměstnávající starší pracovníky platí i nižší odvody. 

Francouzský věk pro odchod do důchodu je velice nízký ve srovnání s ostatními státy 

EU. Odcházejí do důchodu nejdříve ze všech západoevropských zemí. Hranice důchodového 

věku se má ve Francii postupně zvýšit na 62 let.  Ve většině zemí je důchodový věk EU 65 let 

a postupně se bude zvyšovat na 67 let. Většina Francouzů však odchází do důchodu co 

nejdříve. Průměrný věk odchodu do důchodu je ve Francii 61,3 let. Francie patří mezi stát 

s nejvyšší nadějí dožití, vyplývá z toho tedy skutečnost, že obyvatelé Francie si mohou užít 

penze po dobu 24 let a to je nejvíce ze všech států EU. 
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Graf č.2: Starobní důchodci podle průměrné výše starobního důchodu k 31.12.2010 
 

 
 
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní úpravy 

4.2.3 Dopady stárnutí na důchodový systém 
 

V současné době většina lidí, kteří odejdou do důchodu, žijí v období penze několikrát 

více let než lidé před padesáti lety. V důsledku neustále se zvyšující naděje dožití je nezbytná 

důchodová reforma. O nutnosti důchodové reformy slýcháme denně z médií a všeobecně patří 

mezi nejdiskutovanější téma dnešní doby v souvislosti se stárnutím. Pro naši ekonomiku je 

velmi důležité zreformovat současný systém, protože je finančně náročný a do budoucna bez 

jakékoliv změny bude krachovat ruku v ruce s naším státem. Doba vyplácení důchodu a počet 

seniorů se totiž stále zvyšuje a bude se zvyšovat i nadále. V kombinaci s nízkou porodností, 

díky které ubývá občanů, kteří na důchody přispívají, vzniká velký problém. Budoucí 

demografické poměry v České republice ovlivní přechod současné generace silných 

populačních ročníků 70. let, kteří vstoupí do důchodu zhruba za 15 let. 

Na jednoho důchodce dříve přispívali 4 pracující lidé, dnes jsou to jen 2. Za 30 let se 

počet důchodců a pracujících vyrovná, takže na jednoho penzistu bude přispívat jeden 

pracující člověk. Závažnost situace podtrhuje také fakt, že každých 14 minut se zvýší počet 

českých seniorů pobírajících důchod o jednoho. 

Průměrný důchod rokem 2011 činil 10 511 Kč. Bez jakýchkoliv změn důchodového 

systému by v budoucnu stát neměl na výplaty starobních důchodů ani v takové výši v jaké je 

dnes. Důchody by se musely snížit i přes vzrůstající cenovou hladinu v budoucnu. Pro 

značnou část lidí by to znamenalo chudobu. Tato situace je naprosto neudržitelná, a pokud by 

se změna systému odkládala i nadále, ohrozilo by to důchody seniorů v budoucnu. 
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Tab. 4.6: Statistiky starobních důchodců od roku 2006-2011 
 

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet starobních 
důchodců 1 992 858 2 022 116 2 056 338 2 094 808 2 254 779 2 310 238 
Počet poplatníků 
pojištění 4 936 394 5 015 479 5 074 694 4 903 855 4 908 479 5 013 216 
Počet poplatníků na 
jednoho důchodce 2,49 2,5 2,49 2,35 2,19 2,17 
Průměrná výše 
starobního důchodu 8 138 8 736 9 347 10 027 10 101 10 511 

 
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní úpravy 

 
Důchodový systém v České republice je legislativně upraven zákonem č. 155/1995 Sb. 

Od této doby ale prošel několika dílčími úpravami. Existuje několik druhů důchodových 

dávek. Patří mezi ně důchod starobní, částečně nebo plně invalidní, vdovský, vdovecký a 

sirotčí. Já se ovšem v této práci budu věnovat pouze starobním důchodům, neboť tento druh 

dávek představuje největší složku penzijního systému a největší složku veřejných výdajů. 

Populační stárnutí se navíc nejvíce projevuje právě v této oblasti dávek. Výdaje na důchody 

v loňském roce 2011 tvořily téměř 80 procent ze všech prostředků, které MPSV nasměrovalo 

do sociální oblasti. 

Tím, že silné populační ročníky v budoucnu dosáhnout hranice pro odchod do 

důchodu, budou tímto odcházet z pracovního trhu. Bude to mít za následek úbytek pracovní 

síly a tím pádem i vzhledem k neustále se zvyšující nadějí dožití vzrůstající počet osob 

v důchodovém věku. Sehrává v tom také roli prodlužování školní docházky. Dnešní studenti 

odcházejí hromadně na vysoké školy, aby získali vyšší vzdělání a mnozí jen z toho důvodu, 

aby si prodloužili mládí a oddálili pracovní aktivitu. Ukazatele uvedeny předchozí kapitole 

budou dosahovat zvýšených hodnot, zejména index závislosti starých, který patří mezi 

rozhodující faktory budoucí stability průběžného penzijního systému. 

 

Důchody v České republice jsou financovány z 99 % z veřejných rozpočtů. Stát 

utvářel v minulosti představu, že jakmile člověk dosáhne důchodového věku a přejde do 

období penze, stát se o něj bohatě postará a vše mu za jeho odpracované desítky let vrátí. 

Tento režim potlačil myšlení a odpovědnost lidí postarat se o sebe sám, a tak lidé uvěřili, že 

jakmile dosáhnout důchodového věku, stát jim dopřeje zasloužený odpočinek v blahobytu. 

Senioři zpohodlněli a nestarali se o budoucnost. Nejen že tedy neměli potřebu se finančně 

zaopatřit, ale také neměli možnosti, jaké jsou dnes. Po listopadovém převratu tato státem 
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garantovaná bezstarostnost seniorů skončila a lidé se teď obávají budoucnosti, a zda-li vůbec 

nějaké důchodové dávky dostanou vypláceny. Ve Velké Británii tento socialistický model 

neexistoval a lidé věděli, že pokud se chtějí mít v důchodu dobře, musí se sami postarat o 

kvalitu vlastního stáří v budoucnu. 

V České republice funguje systém průběžného financování, což znamená, že 

z prostředků, které si vydělají ekonomicky aktivní osoby, odchází určitá část přerozdělením 

ve prospěch důchodců. Proto pokud nedojde k žádné reformě, neustále vzrůstající finanční 

zátěž ekonomicky aktivních lidí bude mít vliv na snížení jejich vlastní životní úrovně. Lidem 

by se snížila spotřeba taktéž jako úspory. Pokud budou zaměstnavatelé nuceni odvádět za své 

zaměstnance vyšší daně, odrazí se to ve zvyšování nákladů na pracovní sílu. Nepochybně se 

to projeví v mezinárodní konkurenceschopnosti, což může mít vliv na přímé zahraniční 

investice. 

V současnosti sice přibývá poplatníků pojištění a to díky silným populačním ročníkům 

70. let, kteří v současnosti představují pracující sílu, ale nic to nemění na tom, že seniorů 

přibývá nezadržitelným tempem. Zvyšování počtu poplatníků pojištění je pouze dočasné, 

takže situace bude do příštích dvaceti let hrozivá. Dokonce podle populační prognózy světa, 

kterou vydala v roce 2000 Organizace spojených národů se má Česká republika stát zemí 

s nejstarším obyvatelstvem na světě. Občanů nad 60 let věku bude Česká republika mít v roce 

2050 okolo 40 %. 

Stát vyplatil v loňském roce na důchodech celkem 359 miliard korun. Je to o 21 

miliard více než v roce 2010. Je vidět, že nárůst počtu starobních důchodců bude tak velký, že 

ani opatření v podobě zvyšování věku odchodu do důchodu stát nespasí a důchodový systém 

bude v deficitu. Do budoucna se bude deficit zvyšovat až na více než 3,5 mld. měsíčně. 

V roce 2010 bylo potřeba na vyplacení všech důchodů pouze v prvním čtvrtletí 80 mld., ale 

poplatníci pojištění odvedli za tuto dobu celkem 73,9 mld. Kč. Znamená to tedy, že pouze za 

čtvrt roku 2010 se stát dostal do deficitu o velikosti 6,5 mld. Kč. Pokud by nás zajímaly pouze 

výdaje na starobní důchody, celkové vybrané příjmy z pojistného na důchodové pojištění by 

stačilo a stát by se v deficitu nenacházel. Vše ztěžuje stav úmrtnostních tabulek a prodlužující 

se naděje dožití. Lidé prožívají v období penze stále víc let, s čímž souvisí i delší pobírání 

důchodových dávek a tím pádem vyšší zátěž na důchodové systémy.  

V roce 2065 by měli do důchodu odcházet ročníky narození 1995. Tito, v současnosti 

ještě nezletilé děti, si budou moct o důchod zažádat v 70 letech. V tu dobu bude naděje dožití 

podle odhadů ČSÚ 86,5 let u mužů a 91 let u žen. Pokud by se tedy život vyvíjel podle 

statistických tabulek, v důchodu budou muži 16 let a ženy 21 let. Jsou to ovšem pouze 
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statistická čísla, které jsou závislé na zdravotnické úrovni. Pokud bychom porovnali naději 

dožití mužů a žen mezi roky 2010 a 2060, zjistili bychom, že předpokládaná naděje dožití by 

byla u mužů vyšší o 7,9 let a u žen o 6,5 let. Znamená to, že roční nárůst seniorů v rámci 

Evropské unie by byl okolo dvou milionů osob starších šedesáti let, což představuje dvakrát 

vyšší nárůst seniorů než v devadesátých letech minulého století. 

V České republice má nárok na starobní důchodové dávky osoby, které odpracovaly 

nejméně 25 let. Tato doba se ale začíná zvyšovat a osoba, která dosáhne důchodového věku až 

po roce 2018, bude muset pracovat o 10 let déle. Pokud by se měla vláda inspirovat 

západoevropskými státy, mohla by se potřebná doba pojištění vyšplhat až na 40 let.  

Důchody představují velmi značný a stále rostoucí podíl veřejných výdajů. 

V současnosti v průměru více než 10 % HDP s možností nárůstu v celé EU na 12,5 % v roce 

2060. Přesto že všechny země čelí podobným demografickým problémům, situace 

jednotlivých zemí je velmi odlišná. Výdaje na veřejné důchody se v současnosti pohybují 

rozmezí od 6 % HDP u Irska po 15 % u Itálie. 9 

 

4.2.4 Bydlení seniorů 
 

Z důvodu stárnutí populace a zvyšování počtu seniorů nejen v naší republice, ale i 

v ostatních státech EU se budou zvyšovat nejen počty seniorských domácností, ale také 

domácnosti seniorů jednotlivců a potřeba samostatného bydlení. Sehrává v tomto roli trend 

v podobě posunutí věku pro uzavírání manželství a pozdější zakládání rodiny včetně vyšší 

rozvodovosti než kdysi. Dalším důvodem pro vyšší potřebu samostatného bydlení je 

prodlužování délky života a s ním spjaté rozchody a rozvody starších lidí, taktéž jako 

z důvodu smrti jednoho partnera.  

Starší občané chtějí žít ve svém vlastním domově, co nejdéle to půjde. Ve vlastním 

bydlení spatřují nezávislost a vlastní soukromí, které je pro ně velmi důležité a nechtějí o ně 

přijít. Kvalitní bydlení je jednou ze základních potřeb člověka a v případě starého člověka je 

to ještě důležitější, protože většinu svého života tráví převážně doma. Po vychování svých 

dětí a jejich odchodu od rodičů do svého vlastního bytu, už senioři nepotřebují velký rodinný 

byt. Hledají si proto jiné, menší bydlení, které bude levnější a bude dostačující pro zbytek 

života. Proto roste a bude růst nadále poptávka po menších bytech. Struktura bytových fondů 

v případě České republiky ale není v současnosti dostačující počtem malých a levných bytů.  

                                                 
9 Bílá kniha, Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody, Brusel dne 16.2.2012   
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Vhodný byt pro seniory by měl být bezbariérový, snadno dostupný, bezpečný a 

vybaven výtahem, pokud senior bydlí ve vyšších patrech domu. Proto je nutné prosazovat 

požadavky na bezbariérovost nejen u výstavby nových bytů, ale také u veřejných budov, jako 

jsou úřady, soudy, ale také třeba i u nákupních center. Je také důležité porozhlédnout se 

v lokalitě, kde se byt nachází. Zda je blízko bydliště dostupné zdravotnické zařízení, obchody 

a dopravní obslužnost, které bude senior využívat.  

Většina bytů seniorů nejsou bezpečné a stávají se pro ně klecí, a proto odcházejí do 

pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory, i když jejich fyzický stav je dobrý a 

nevyžaduje stálou péči. Je důležité myslet na bydlení ve stáří s dostatečným předstihem. To, 

že jsou starší lidé zdraví dnes, nemusí nutně znamenat, že i zítra se budou cítit dobře.  

Ve svých vlastních domovech žije více než milion a půl starších lidí nad 60 let, což 

tvořilo přibližně dvě pětiny statisticky evidovaných domácností. V pobytových zařízení pro 

seniory žije 40 tisíc lidí. Ačkoliv se může zdát, že je to dostačující, opak je pravdou. Na celém 

území republiky je kapacita domovů důchodců vyčerpána a na čekacích listech se čeká i 

několik let. Začátkem letošního roku 2012 domovy seniorů evidovaly přes 60 tisíc 

odmítnutých žádostí o umístění, přičemž celková kapacita lůžek v České republice je 

přibližně 46 tisíc. Znamená to tedy, že na jedno lůžko připadá 31 osob starších 65 let. Kvůli 

stárnutí společnosti by už v roce 2020 mohlo totiž jedno lůžko připadat až 45 osob nad 65 let. 

Důvodem, proč rostou počty žadatelů o místo v domově seniorů, je také skutečnost, že 

senioři mají velmi malé důchody a už nedokážou finančně utáhnout své dosavadní bydlení. 

Menších bytů je málo, a tak vidí řešení v podobě umístění do domova. Někteří senioři 

nedomyšleně přepisují své bydlení na vnuky a vnučky, a poté jsou z domu vyhozeni 

Odchod do domova pro seniory může pro důchodce být velmi depresivní. Bez ohledu 

na to, jak důležitou funkci vykonávali ve svém životě, jakého dosáhli vyššího postavení ve 

společnosti nebo zda-li byli ve svém povolání vedoucími pracovníky, najednou ztrácí smysl 

svého života a mění se v pouhého důchodce, naprosto stejného jako všichni důchodci v jeho 

novém bydlišti. Nemění se pouze jeho adresa, ale mění se celý jeho život. Pro seniora odchod 

do domova důchodců znamená ztrátu vlastního soukromí, které dosud měl. V domovech 

důchodců jsou sice jednolůžkové pokoje, ale jejich kapacita je nedostatečná, a proto musí 

sdílet svůj životní prostor s někým cizím. Je omezen předpisy, zákazy a diktují mu, kdy a co 

jíst. Svůj čas zde využívají nekreativně a senior se mění na pasivního „čekatele na smrt“. Lidé 

se tam nestěhují rádi. Je proto důležité poskytovat takové služby a možnosti využití volného 

času a prostoru pro své zájmy, aby senior pochopil, že je to místo pro jeho důstojný, klidný a 

aktivní konec života. 
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Někteří senioři se odmítají stěhovat do domovů důchodců i přes vysoký nájem, změny 

jejich zdravotního stavu či jiných potřeb. Lidé jsou totiž spjati s prostředím, ve kterém žili 

mnohdy i více než padesát let. Nejčastějším důvodem ke stěhování bývá snaha snížit náklady 

na bydlení. Česká republika by se měla inspirovat státy západní Evropy. Zde již několik let 

existuje možnost bydlení v seniorských rezidencích, penzionech či domech a byl by vhodným 

řešením situace seniorů. 

Seniorské rezidence nejsou veřejnou institucí, ale soukromým zařízením, sloužící pro 

dlouhodobější pobyt seniorů. Nenabízejí pouze bydlení, ale řadu doplňkových služeb a aktivit 

týkajících se péče o tělo i ducha. Je zde řada možností jak využít svůj volný čas zahrnujícím 

kulturu, sport či společenské vyžití. Jejich princip se velmi liší od péče pro seniory, jaký 

známe v České republice. Do tohoto typu ubytování klienti odcházejí ještě v aktivním věku a 

soběstační. V těchto rezidencích personál intenzivně podporuje jejich soběstačnost, ne jako 

v případě České republiky, kde senioři postupně zakrní a zvyknou si na cizí pomoc. Toto 

přestěhování nevnímají negativně, ale rezidence se stává jejich domovem v pravém slova 

smyslu. Není totiž vnímáno a bráno společností jako poslední možné řešení, kam odchází 

nemohoucí a handicapovaní. V České republice je umístění seniora do domova seniorů 

výhodným pouze pro rodiny, ale pro samotného seniora ne, kdežto v tomto západoevropském 

způsobu je tento typ seniorských rezidencí žádaným, protože získá bydlení podle svých 

vlastních představ a v případě, že se jeho zdraví bude horšit, získá veškerou zdravotní péči. 

Klienti bydlí v samostatných bytových jednotkách, kde mají k dispozici vlastní kuchyně 

s příslušenstvím. Velkým kladem tohoto typu bydlení je, že klienti mohou kdykoliv odejít a 

kdykoliv přijít, jako kdyby bydleli ve vlastním bytě. Nikdo je nekontroluje, je zachováno 

jejich vlastní soukromí, což vidím jako kladný psychologický aspekt v životě klienta. Lidé 

v těchto rezidencích žijí samostatně a vedou spokojený aktivní život v bezpečném prostředí.  

V současnosti jsou v České republice čtyři seniorské rezidence. Jedna z nich se nachází i 

v Moravskoslezském kraji.  

Vzhledem ke zvyšování počtu obyvatel důchodového věku můžeme očekávat, že 

kapacita a počty domovů důchodců se zvýší. Do budoucna by měl být dále kladen důraz na 

rozvíjení služeb, které budou zaměřeny na pomoc seniorům v domácnosti, aby byl co nejdéle 

i nadále soběstačný, ale neměl potřebu stěhovat se do domova důchodců, či domu 

s pečovatelskou službou. Jde o drobné domácí práce, domácí ošetřovatelskou péči či 

pečovatelské služby. 
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4.2.5 Péče o zdraví 

 
Další ekonomický dopad, který má souvislost se stárnutím populace, budeme moct 

zaregistrovat také v oblasti zdravotní péče a to zejména ohledně jeho financování. Myslím, že 

není potřeba zde uvádět, že starší člověk potřebuje zdravotní péči častěji než mladý člověk. 

Co je ovšem zajímavé, je skutečnost, že výše pojistného seniorů je nižší než v případě 

pracujících osob v produktivním věku. Za seniory zdravotní pojištění odvádí stát, kdežto 

pracující osoby si hradí toto pojištění samy. Náklady na zdravotní péči jsou zhruba osmdesáti 

procentní z celkového obnosu vybraného pojistného. Vybrané pojistné bude ale do roku 2030 

let stačit přesně na úhradu nákladů na zdravotní péči a tyto náklady neustále porostou a budou 

vyvíjet velký tlak i na oblast zdravotní péče. Vybrané pojistné totiž nebude stačit na úhradu 

nákladů vynaložených na zdravotní péči obyvatel, ale přesto zde neočekáváme tak vážné 

scénáře jako v případě důchodového systému. 

Z analýzy vyplynulo, že v České republice bude neustále docházet ke zvyšování 

podílu seniorů, kteří budou odkázáni převážně na státní systémy zabezpečení ve stáří. Jak 

jsem již řekla, za seniory platí pojistné stát, a proto zde bude docházet ke zvyšování zátěže, 

respektive ke snižování výše vybraného pojistného díky přesunu obyvatel ze skupiny 

produktivních do postproduktivních. Obyvatel v produktivním věku bude ubývat, taktéž jako 

dětí. Děti a studenti náleží do skupiny, za které také stát odvádí zdravotní pojištění. Znamená 

to tedy, že v důsledku poklesu dětí se sníží celkový obnos odváděného pojistného státem za 

tyto osoby. Díky poklesu dětí tedy nebude zvýšená zátěž na zdravotní péči tak citelná a nárůst 

seniorů v populaci se relativně vyváží, ale přesto celkový počet osob, za které odvádí 

zdravotní pojištění stát, se zvýší přibližně o 10 %. Pokud tyto informace shrnu, můžeme do 

budoucna očekávat, že do systému bude přispívat méně osob a více lidí bude čerpat zdravotní 

péči.  

Díky zvyšujícímu se počtu seniorů je ve státní kase méně finančních prostředků, a 

proto se snaží vláda tento stav zbrzdit zvyšováním daní. To samozřejmě způsobuje rozhořčení 

mezi ekonomicky aktivními osobami a vyvolává negativní pocity a nenávist vůči seniorům a 

stáří. Ve zdravotnictví vznikl v souvislosti se stárnutím populace pojem geriatrie, neboli 

klinická gerontologie.10 Neustále se zvyšuje počet pacientů staršího věku než v minulých 

dobách. Statistiky říkají, že ordinace lékařů tvoří jedna třetina lidí starších 60 let.  

                                                 
10 Je to samostatný lékařský obor, který poskytuje zdravotní péči nemocným vyššího věku. Věnuje se 
problematice zdravotního a funkčního stavu ve stáří, zvláštnostmi chorob, jejich diagnostikování a léčení u 
starých lidí. 
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Lidé po odchodu do důchodu většinou neukončují ekonomickou aktivitu a snaží se 

brigádami si co nejvíce přilepšit k důchodovým dávkám. Vše ovšem záleží na zdraví seniora, 

a proto se současní a budoucí senioři budou zajímat více než kdy jindy o svůj zdravotní stav a 

zdravý životní styl. Bude je zajímat nejen kvalita potravin, ale také kvalita ovzduší, kvalitní 

péče lékařů i sportovní vyžití. 

Je důležité soustředit se na prevenci než na „páchání škod“ v podobě nemocí, 

chronických stavů, a podobně. Již několikrát jsem v čekárnách lékařů slyšela starší pacienty 

v seniorském věku, že na preventivní prohlídky nechodí, že navštěvují lékaře, jen když je 

něco bolí a návštěva je nevyhnutelná. Neuvědomují si, že právě díky pravidelných 

preventivních prohlídek můžou lékaři včas zjistit nemoci a to hlavně v oblasti nádorových 

onemocnění. Všemu se dá předcházet a onemocnění jako vysoký krevní tlak, cholesterol nebo 

obezitu řešit s předstihem, než začne ohrožovat na životě člověka. Všeobecně lidé zdraví 

podceňují a začnou se o něj starat, až jim „teče do bot“.  

Nemoci srdce a cév způsobují více než polovinu úmrtí v Česku. Počet nemocných je 

způsoben nezdravým životním stylem, přejídáním, stresem plynoucím z dnešní uspěchané 

doby a nedostatkem pohybu. To vše vede k nadváze nebo obezitě, se kterými souvisí vyšší 

hladina cukru a tuku v krvi. Postupně tak člověk může dospět až k infarktu či mrtvici. 

Nejnákladnějším onemocněním v uplynulých letech byly nemoci oběhové soustavy, které je 

dlouhodobě jednou z nejčastějších příčin smrti v České republice. Náklady na léčení nemocí 

oběhové soustavy rostou vysokým tempem. Od roku 2000 se zvýšily téměř čtyřnásobně – ze 

7,5 na 26,8 miliardy korun. Na léčení zhoubných novotvarů bylo v roce 2010 vynaloženo 19,2 

miliardy a nemoci trávicí soustavy 13,2 miliardy Kč.11 Nejčastějším zhoubným novotvarem 

v případě žen bývá rakovina prsu, těla děložního či vaječníků. U mužů jde potom o zhoubné 

novotvary postihující slinivku břišní, hrtan, průdušky a plíce.  

V životě seniora má důležitou roli také sport, který navozuje duševní i fyzickou 

pohodu. Není pravda, že když je člověk starý, musí přestat sportovat. Chce to jen zvolnit 

tempo a vybrat si aktivitu, která ho bude bavit a nebude při ní jakkoliv limitován svým 

zdravotním stavem a fyzickou zdatností. Lidé s pohybovou aktivitou můžou předejít srdečním 

chorobám, diabetu a některým typům rakoviny. Vědci ze Švédska zjistili, že až pět let života 

může lidem přinést jedna hra golfu týdně. 12  

                                                 
11 ČSÚ, 2011 
12 Informovali o tom vědci ze švédského Institutu Karolinska v odborném časopise Scandinavian Journal of 
Medicine and Science in Sports. 
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Graf č.3: Náklady na jednoho pojištěnce v roce 2009 (v Kč) 
 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní úpravy 

Podle dalšího výzkumu vědců, tentokrát z univerzity ve švédské Uppsale, který vyšel 

v revue British Medical Journal v roce 2009 bylo zjištěno, že cvičení může pomoci mužům po 

padesátce, aby žili o dva roky déle než jejich pasivní vrstevníci. Muži s velkou fyzickou 

aktivitou mezi 50. a 

60. rokem života se 

v průměru dožili 

o 2,3 roku více, než 

pasivní muži a 

o 1,1 roku déle než 

mírně aktivní muži. 

Fyzická aktivita 

mužů v této věkové 

kategorii má na 

jejich průměrný věk 

stejný efekt, jako 

když přestanou 

kouřit. 

Následující graf č. 3 přehledně zobrazuje náklady na jednoho pojištěnce v roce 2009 

v jednotlivých věkových skupinách. Můžeme zde vypozorovat rozdíly v nákladech mužů a 

žen. Náklady na jednoho pojištěnce jsou v případě žen v průměru o něco vyšší, než je tomu u 

mužů. Jak již bylo poznamenáno, ženy se dožívají vyššího věku než muži, ale navíc jsou 

jejich náklady na léčbu vyšší než v případě mužů. Od patnácti let věku do 54 let jsou náklady 

na jednu pojištěnou ženu vyšší než na jednoho pojištěného muže. Situace se ale mění 55. 

rokem věku a náklady na jednoho muže jsou vyšší než náklady ženy. Nejvyšší průměrné 

náklady na jednoho pojištěnce bývají u osob starších 75 let.  

V roce 2010 byly vynaloženy nejvyšší náklady na léčbu pacientů ve věku 60-64 let 

(24,4 miliardy Kč). Před dvanácti lety, tj. v roce 2000 to byla věková skupina 50–54 let, a to 

ve výši 10,9 miliardy Kč. Tento posun ve věkové kategorii může být dán také prodlužováním 

naděje dožití a lepším životním stylem a kvalitnějším stravováním osob.  

V přepočtu na jednoho muže bylo celkem na zdravotní péči vynaloženo 19 502 Kč a 

na jednu ženu 21 738 Kč během období roku 2010. 
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5  ZÁVĚR 

 
Současný vývoj stárnutí v jednotlivých členských zemích Evropské unie je velice 

rozdílný. S jistotou ale můžeme tvrdit, že populace všech členských států Evropské unie 

stárne a v následujících letech se rozdíly ve věkové struktuře obyvatelstva ještě více 

prohloubí. Je proto potřeba se na tuto situaci předem připravit, protože tato změna ve věkové 

struktuře s sebou přináší nemalé dopady na celou společnost. Problémem stárnutí společnosti 

je rostoucí počet ekonomicky závislých lidí na pracující populaci, ne zvyšující se počet lidí ve 

vysokém věku. 

Demografické stárnutí je v současné době nevyhnutelným díky aktuálním 

demografickým a socioekonomickým trendům, včetně zlepšování zdravotní péče. V současné 

době díky dostupné a velmi kvalitní zdravotní péči, která zaznamenala obrovský pokrok, se 

prodlužuje střední délka života tím způsobem, že čím dál více lidí se dožívá vysokého věku. 

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat vývoj stárnutí populace všech členských 

států Evropské unie od roku 1950 včetně prognózy jejich vývoje do roku 2050. Kladla jsem si 

také otázku, jak se proces populačního stárnutí v České republice liší od populačního stárnutí 

v porovnání s průměrem Evropské unie a v porovnání s ostatními zeměmi Evropy. Můžu 

konstatovat, že cíl práce byl naplněn, jelikož celou prácí se promítaly žebříčky států podle 

nejrůznějších ukazatelů a indexů. I když nejsme jediným státem EU, který je postaven před 

tento problém, demografické stárnutí u nás bude patřit k nejvýraznějším. 

V současné společnosti roste individualismus a narůstá počet nesezdaných párů a 

neúplných rodin. Posouvá se věk, kdy ženy přivádějí na svět děti. Ke změně myšlení přispěl 

především ekonomický rozvoj a zlepšení životní úrovně, a tak začala klesat plodnost a 

porodnost celé populace. Je to způsobeno změnou životního stylu, změnou hodnot a 

preferencí každého člověka. Dobrovolná bezdětnost je dnes typickým životním stylem značné 

části populace v západu Evropy. Rodiny s více dětmi už dnes nejsou časté a tvoří výjimky ve 

společnosti, na které se pohlíží tak, jako bylo pohlíženo v minulých dobách na bezdětné. 

V současné době je obtížné skloubit mateřství a rodičovství dohromady, a proto ženy 

odkládají mateřství na pozdější věk a rodina tak ustupuje do pozadí. Některé vlády se pokouší 

podpořit zvýšení porodnosti a vymýšlejí několik opatření, jak překonat tuto bariéru. Většinou 

jsou však výsledky nejisté.  

V období od roku 2010 do roku 2030 bude probíhat ve státech Evropské unie intenzivní 

stárnutí lidské populace, a to bez výjimky. Nárůst podílu seniorů bude mít na svědomí nízká 
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úroveň plodnosti, neustále zvyšující se naděje dožití. V případě České republiky navíc dojde 

k přesunu silných populačních ročníků 70. let přes hranici 65 let. Zde v tomto důsledku dojde 

k velkému úbytku produktivní složky populace, s čímž souvisí řada ekonomických, sociálních 

a rozpočtových problémů. Pokles lidí v produktivním věku v kombinaci s rostoucím podílem 

seniorů bude mít za následek neustálý růst ekonomické zátěže systému důchodového 

zabezpečení, ale také v oblasti financování zdravotní péče. Nejrychlejší pokles osob 

v produktivním věku očekáváme u zemí bývalého východoevropského bloku a také na Kypru 

a na Slovensku. 

Z analýzy vyplynulo, že populace EU jako celku výrazně zestárne a zároveň se její 

celkový počet mírně sníží do roku 2050. V některých zemích ale dojde naopak k nárůstu 

celkové populace. Týká se to Francie, Irska, Velké Británie a Švédska. Počet obyvatel se u 

těchto zemí zvýší zejména v důsledku migrace. V České republice taktéž jako ve všech 

ostatních zemích dojde k úbytku populace. Ve většině států EU bude v roce 2050 dvakrát více 

osob starších 65 let než dětí do 14 let. V demograficky nejstarších členských státech jižní a 

střední Evropy bude podíl seniorů dosahovat více než 35 % z celkového počtu obyvatelstva. 

Jedinou početně rostoucí věkovou skupinou budou podle prognóz senioři ve věku nad 

65 let a senioři nad 80 let. Za dobu padesáti let, od roku 2000 do roku 2050 dojde ke 

zdvojnásobení podílu seniorů starších 65 let na populaci. V případě seniorů starších 80 let 

dojde k jejich ztrojnásobení na 12,5 %. Znamená to, že více než každý desátý občan Evropské 

unie bude starší osmdesáti let. Do roku 2050 v Itálii, Německu, Portugalsku, Rakousku a 

Španělsku bude více osmdesátiletých občanů než dětí do 14 let. Vyšší intenzita stárnutí bude 

v budoucnu u zemí, kde v posledních letech výrazně klesla intenzita plodnosti a úmrtnosti, 

mezi které můžeme zařadit i Českou republiku 

V současnosti mají nejvyšší úhrnnou plodnost státy na severu Evropy, ale i tak je 

úhrnná plodnost EU pod hranicí reprodukce. Česká republika má dlouhodobě nejnižší 

úhrnnou plodnost v rámci celé EU a patří mezi zemi s nejnižším podílem dětí v populaci. A to 

i přesto, že na rozdíl od jiných evropských zemí byla věková struktura České republiky 

krátkodobě omlazena tzv. natalitní vlnou a v současnosti jsou tito lidé v produktivním 

reprodukčním období. 

V současné době si postkomunistické země EU stojí poměrně dobře. Mají vysoký 

podíl obyvatel v produktivním věku a mají nízký podíl stárnoucí populace, včetně indexů 

závislosti starých. Ovšem vzhledem k nízké porodnosti, přesunu početných silných 

populačních ročníků do důchodu a nízkému migračnímu přírůstku podle prognóz dojde 

k prudkému poklesu podílu osob v produktivním věku a nárůstu seniorů. V roce 2050 by tak 
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státy bývalých postkomunistických zemí mohly být zeměmi s nejvyšším indexem závislosti 

seniorů. Jsou to ale pouze číselné prognózy budoucího vývoje, a pokud v těchto státech dojde 

například ke zvýšení porodnosti nebo se tyto státy stanou cílem imigrantů, nemusí být vývoj 

států tak nepříznivý, jako je prezentován v současnosti. 

Stát by mohl podpořit zvýšení porodnosti populační a rodinnou politikou, ale bez 

změny hodnot a preferencí lidí nebudou mít opatření s cílem navýšení porodnosti žádný efekt. 

Pouhá motivace v podobě porodného či zvýšeného rodičovského příspěvku nefunguje. Stát by 

se měl spíše zaměřit na skloubení profesní a mateřské role žen. Čím delší péče ženy o děti, 

tím více zhoršuje budoucí návrat žen do zaměstnání. 

Členské státy posouvají hranici důchodového věku, protože jejich státní kasy jsou více 

zatěžovány v důsledku zvyšující se očekávané délky života. Lidé se v období penze dožívají 

několikrát vyššího věku, než lidé před padesáti lety, s čímž souvisí delší výplata starobních 

dávek. Je ale otázkou, jestli lidé nad 65 let budou schopni po zdravotní stránce pracovat a zda-

li bude pro ně dostatek pracovních míst. Starší pracovní síla je ohroženou skupinou na trhu 

práce kvůli nižší flexibilitě, produktivitě a kreativitě a je důležité investovat do celoživotního 

vzdělávání a lidského kapitálu. Proto je také důležité podporovat zdravý životní styl. Skupina 

starých osob je totiž největším spotřebitelem celkových nákladů na zdravotní péči. 

V každém případě je třeba zabývat se problémem a dopady stárnutí už dnes. Je jisté, že 

tyto procesy jsou nevyhnutelné a je důležité se na tento proces předem včas připravit. Musíme 

přijímat vhodné opatření, díky kterým lze negativním dopadům předejít, nebo je alespoň 

zmírnit. Protože problém populačního stárnutí zahrnuje všechny státy, ty země, ve kterých 

jsou demografické trendy opožděny, což je případ České republiky, se mohou inspirovat 

opatřeními z okolních zemí a vyměnit si své poznatky a zkušenosti. Některé aktivní státy již 

dosáhly pokroku díky důchodovým reformám a sladěním profesního a rodinného života. 

Česká republika, která bude jednou z nejstarších zemí EU, si uvědomuje vážnost situace a 

pracuje na důchodové a zdravotní reformě. Pokud by u nás nedošlo k žádným opatřením, 

veřejné výdaje by se zvýšily v oblasti důchodových systémů, zdravotnictví, bydlení i 

vzdělávání, jejichž dopady by se projevily v ekonomice státu i na trhu práce. 

Lidé se demografickým stárnutím příliš nezabývají, i když by mělo být v jejich 

vlastním zájmu připravit se na své stáří a brát hrozbu stárnutí vážně. Neuvědomují si, že i oni 

zanedlouho zestárnou, protože dnes se dnes cítí mladí a aktivní. Nepřipravenost se ale 

v budoucnu projeví v jejich zdravotním stavu, finančním zajištění, životní úrovni i psychické 

odolnosti. Jestli jsme se na stárnutí připravili dostatečně, zjistíme až za několik let, ale jedno 

je jisté, že budoucnost přeje připraveným. 
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Příloha  č. 1: Věková struktura populace zemí EU v roce 1950 
 
 

 Státy EU 
počet 

celkem 
0-14 
(abs.) 

0-14 
(%) 

15-64 
(abs.) 

15-64 
(%) 

65+ 
(abs.) 

65+ 
(%) 

80+ 
(abs.) 

80+ 
(%) 

Belgie 8 628 1 805 20,92 5 873 68,07 950 11,01 123 1,42 
Bulharsko 7 251 1 942 26,78 4 821 66,49 488 6,73 50 0,68 
Česko 8 876 2 130 24,00 6 014 67,76 732 8,25 86 0,96 
Dánsko 4 268 1 122 26,29 2 761 64,69 385 9,02 52 1,21 
Estonsko 1 101 281 25,52  703 63,85 117 10,63 20 1,81 
Finsko 4 009 1 202 29,98 2 540 63,36 267 6,66 30 0,74 
Francie 41 832 9 497 22,70 27 570 65,91 4 765 11,39 665 1,58 
Irsko 2 913 834 28,63 1 760 60,42 320 10,99 45 1,54 
Itálie 46 367 12 378 26,70 30 237 65,21 3 752 8,09 485 1,04 
Kypr 494 170 34,41 294 59,51 30 6,07 3 0,60 
Litva 2 567 701 27,31 1 624 63,26 242 9,43 39 1,51 
Lotyšsko 1 949 494 25,35 1 238 63,52 218 11,19 37 1,89 
Lucembursko  296 59 19,93  208 70,27 29 9,80 4 1,35 
Maďarsko 9 338 2 328 24,93 6 281 67,26 729 7,81 83 0,88 
Malta  312 109 34,94  185 59,29 18 5,77 2 0,64 
Německo 68 376 15 854 23,19 45 877 67,10 6 645 9,72 682 0,99 
Nizozemsko 10 027 2 928 29,20 6 328 63,11 771 7,69 100 0,99 
Polsko 24 824 7 295 29,39 16 231 65,38 1 298 5,23 183 0,73 
Portugalsko 8 417 2 491 29,59 5 337 63,41 590 7,01 87 1,03 
Rakousko 6 936 1 579 22,77 4 635 66,83 722 10,41 82 1,18 
Rumunsko 16 311 4 634 28,41 10 808 66,26 869 5,33 94 0,57 
Řecko 7 566 2 168 28,65 4 884 64,55 514 6,79 78 1,03 
Slovensko 3 437 990 28,80 2 219 64,56 228 6,63 29 0,84 
Slovinsko 1 473 405 27,49  965 65,51  103 6,99 15 1,01 
Španělsko 28 070 7 436 26,49 18 605 66,28 2 028 7,22 288 1,02 
Švédsko 7 014 1 644 23,44 4 651 66,31  719 10,25 106 1,51 
Velká Británie 50 616 11 366 22,46 33 768 66,71 5 483 10,83 751 1,48 
EU 373 268 93 842 25,14 246 417 66,02 33 012 8,84 4219 1,13 

 
Zdroj dat: Eurostat, vlastní úpravy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

Příloha  č. 2: Věková struktura populace zemí EU v roce 2010 
 
 

 Státy EU 
počet 

celkem 
0-14 
(abs.) 

0-14 
(%) 

15-64 
(abs.) 

15-64 
(%) 

65+ 
(abs.) 

65+ 
(%) 

80+ 
(abs.) 

80+ 
(%) 

Belgie 10 698 1 792 16,87 7 044 65,70 1 862 17,43 538 5,02 
Bulharsko 7 497 1 012 13,72 5 166 68,76 1 319 17,52 285 3,80 
Česko 10 411 1 467 14,02 7 356 71,14 1 588 14,84 373 3,55 
Dánsko 5 481 988 18,02 3 579 65,53 914 16,45 228 4,11 
Estonsko 1 339 206 15,36 905 67,49 228 17,23 57 4,25 
Finsko 5 346 885 16,53 3 542 66,23 919 17,22 251 4,68 
Francie 62 637 11 518 18,37 40 493 64,84 10 626 16,79 3 372 5,37 
Irsko 4 589 953 21,19 3 114 67,14 521 11,68 126 2,82 
Itálie 60 098 8 516 14,06 39 297 65,59 12 285 20,35 3 546 5,86 
Kypr 880 153 17,75 610 70,65 116 11,59 28 2,54 
Litva 3 255 476 14,86 2 246 69,07 533 16,06 123 3,70 
Lotyšsko 2 240 310 13,85 1 540 68,34 391 17,81 93 4,13 
Lucembursko  492 87 17,75 336 68,44 69 14,00 19 3,75 
Maďarsko 9 973 1 470 14,71 6 870 68,77 1 633 16,52 392 3,93 
Malta  410 62 14,87 287 70,98 61 14,15 13 3,12 
Německo 82 057 10 955 13,48 54 302 66,14 16 799 20,38 4 189 5,09 
Nizozemsko 16 653 2 935 17,70 11 161 66,99 2 557 15,31 647 3,89 
Polsko 38 038 5 613 14,78 27 286 71,60 5 138 13,62 1 304 3,41 
Portugalsko 10 732 1 630 15,12 7 186 66,94 1 916 17,94 486 4,55 
Rakousko 8 387 1 236 14,72 5 678 67,68 1 473 17,60 403 4,80 
Rumunsko 21 190 3 225 15,19 14 816 69,89 3 150 14,92 667 3,10 
Řecko 11 183 1 589 14,57 7 546 66,88 2 049 18,56 551 4,85 
Slovensko 5 412 821 15,12 3 927 72,79 664 12,08 148 2,71 
Slovinsko 2 025 280 13,89 1 413 69,61 332 16,45 83 4,09 
Španělsko 45 317 6 772 14,96 30 768 68,07 7 777 16,97 2 276 4,94 
Švédsko 9 293 1 531 16,54 6 059 65,22 1 702 18,23 494 5,27 
Velká Británie 61 899 10 748 17,37 40 883 66,05 10 269 16,59 2 870 4,63 
EU 497 532 77 230 15,55 333 410 67,05 86 891 17,40 23 562 4,71 
 
 
Zdroj dat: Eurostat, vlastní úpravy 
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Příloha  č. 3: Věková struktura populace zemí EU v roce 2050 
 
 
 

 Státy EU 
počet 

celkem 
0-14 
(abs.) 

0-14 
(%) 

15-64 
(abs.) 

15-64 
(%) 

65+ 
(abs.) 

65+ 
(%) 

80+ 
(abs.) 

80+ 
(%) 

Belgie 10 604 1 632  15,39 5 926  55,88 3 046  28,73 1 225  11,55 
Bulharsko 6 092 804  13,21 3 406  55,92 1 880  30,88 586  9,62 
Česko 9 104 1 180  12,97 4 942  54,29 2 980  32,74 907  9,97 
Dánsko 5 414 833  15,39 3 121  57,65 1 459  26,97 578  10,69 
Estonsko 1 208 174  14,47 691  57,27 341  28,30 116  9,62 
Finsko 5 154 804  15,60 2 921  56,69 1 428  27,71 580  11,27 
Francie 68 738 11 423  16,62 38 877  56,56 18 436  26,82 7 697  11,20 
Irsko 6 038 990  16,40 3 067  50,81 1 408  23,32 446  7,39 
Itálie 49 719 5 731  11,53 25 312  50,91 18 674  37,56 7 773  15,63 
Kypr 813 105  12,96 457  56,31 249  30,72 83  10,28 
Litva 2 953 408  13,82 1 732  58,67 811  27,49 287  9,75 
Lotyšsko 1 797 211  11,77 1 028  57,24 556  30,99 188  10,47 
Lucembursko 489 64  13,23 266  54,45 158  32,34 62  12,82 
Maďarsko 8 014 935  11,67 4 517  56,37 2 561  31,96 801  10,00 
Malta 373 44  11,99 210  56,44 117  31,63 41  11,05 
Německo 64 502 7 076  10,97 31 794  49,29 23 082  35,79 10 288  15,95 
Nizozemsko 16 316 2 404  14,73 9 185  56,29 4 727  28,97 1 983  12,16 
Polsko 33 745 4 158  12,32 19 135  56,70 10 452  30,97 3 289  9,75 
Portugalsko 8 875 983  11,08 4 705  53,02 3 186  35,90 1 138  12,82 
Rakousko 7 187 815  11,35 3 869  53,84 2 502  34,82 1 052  14,65 
Rumunsko 18 025 2 126  11,80 10 267  56,96 5 631  31,24 1 727  9,59 
Řecko 9 671 1 209  12,50 5 019  51,90 3 442  35,60 1 257  13,00 
Slovensko 4 878 601  12,33 2 762  56,64 1 513  31,03 450  9,24 
Slovinsko 1 772 227  12,85 934  52,75 609  34,39 225  12,75 
Španělsko 41 110 4 807  11,69 20 632  50,19 15 670  38,12 5 787  14,08 
Švédsko 9 472 1 515  16,00 5 367  56,67 2 588  27,33 1 027  10,84 
Velká Británie 64 761 10 445  16,13 36 587  56,50 17 728  27,38 7 104  10,97 
EU 456 824 61 715 13,51 246 741  54,01 145 248  31,80 56 708  12,41 
 
 
Zdroj dat: Eurostat, vlastní úpravy 
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Příloha č. 4: Podíl obyvatel nad 65 let zemí EU a jejich změny od roku 1950 - 2050 
 
 
 

65+ (%) nárůst podílu 
Státy EU 1950 2010 2050 1950-2050 2010-2050 

Belgie 11,01 17,43 28,73 17,72 11,30 
Bulharsko 6,73 17,52 30,88 24,15 13,35 
Česko 8,25 14,84 32,74 24,49 17,90 
Dánsko 9,02 16,45 26,97 17,95 10,52 
Estonsko 10,63 17,23 28,30 17,67 11,07 
Finsko 6,66 17,22 27,71 21,05 10,49 
Francie 11,39 16,79 26,82 15,43 10,03 
Irsko 10,99 11,68 23,32 12,34 11,65 
Itálie 8,09 20,35 37,56 29,47 17,21 
Kypr 6,07 11,59 30,72 24,65 19,13 
Litva 9,43 16,06 27,49 18,07 11,43 
Lotyšsko 11,19 17,81 30,99 19,80 13,18 
Lucembursko 9,80 14,00 32,34 22,54 18,33 
Maďarsko 7,81 16,52 31,96 24,16 15,45 
Malta 5,77 14,15 31,63 25,86 17,48 
Německo 9,72 20,38 35,79 26,07 15,40 
Nizozemsko 7,69 15,31 28,97 21,28 13,67 
Polsko 5,23 13,62 30,97 25,75 17,36 
Portugalsko 7,01 17,94 35,90 28,89 17,97 
Rakousko 10,41 17,60 34,82 24,41 17,23 
Rumunsko 5,33 14,92 31,24 25,91 16,33 
Řecko 6,79 18,56 35,60 28,80 17,04 
Slovensko 6,63 12,08 31,03 24,40 18,95 
Slovinsko 6,99 16,45 34,39 27,40 17,94 
Španělsko 7,22 16,97 38,12 30,89 21,15 
Švédsko 10,25 18,23 27,33 17,08 9,10 
Velká Británie 10,83 16,59 27,38 16,54 10,79 

 
 

         Zdroj dat: Eurostat, vlastní úpravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Příloha č. 5: Podíl obyvatel nad 80 let zemí EU a jejich změny od roku 1950 - 2050 
 
 
 
 

80+ (%) nárůst podílu 
Státy EU 1950 2010 2050 1950-2050 2010-2050 

Belgie 1,43 5,02 11,55 10,13 6,53 
Bulharsko 0,69 3,80 9,62 8,93 5,82 
Česko 0,97 3,55 9,97 9,00 6,42 
Dánsko 1,22 4,11 10,69 9,47 6,58 
Estonsko 1,82 4,25 9,62 7,80 5,37 
Finsko 0,75 4,68 11,27 10,52 6,59 
Francie 1,59 5,37 11,20 9,61 5,83 
Irsko 1,54 2,82 7,39 5,84 4,57 
Itálie 1,05 5,86 15,63 14,59 9,78 
Kypr 0,61 2,54 10,28 9,67 7,74 
Litva 1,52 3,70 9,75 8,23 6,05 
Lotyšsko 1,90 4,13 10,47 8,57 6,34 
Lucembursko 1,35 3,75 12,82 11,47 9,08 
Maďarsko 0,89 3,93 10,00 9,11 6,07 
Malta 0,64 3,12 11,05 10,41 7,94 
Německo 1,00 5,09 15,95 14,95 10,86 
Nizozemsko 1,00 3,89 12,16 11,16 8,26 
Polsko 0,74 3,41 9,75 9,01 6,34 
Portugalsko 1,03 4,55 12,82 11,79 8,27 
Rakousko 1,18 4,80 14,65 13,47 9,85 
Rumunsko 0,58 3,10 9,59 9,01 6,48 
Řecko 1,03 4,85 13,00 11,97 8,15 
Slovensko 0,84 2,71 9,24 8,39 6,53 
Slovinsko 1,02 4,09 12,75 11,73 8,66 
Španělsko 1,03 4,94 14,08 13,05 9,14 
Švédsko 1,51 5,27 10,84 9,33 5,58 
Velká Británie 1,48 4,63 10,97 9,49 6,34 

 
 

         Zdroj dat: Eurostat, vlastní úpravy 
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Příloha č. 6: Podíl dětí do 14 let zemí EU a jejich změny od roku 1950 - 2050 
 
 
 

0-14 (%) pokles podílu 
Státy EU 1950 2010 2050 1950- 2050 2010-2050 

Belgie 20,92 16,87 15,39 -5,53 -1,48 
Bulharsko 26,78 13,72 13,21 -13,57 -0,50 
Česko 24,00 14,02 12,97 -11,03 -1,05 
Dánsko 26,29 18,02 15,39 -10,90 -2,63 
Estonsko 25,52 15,36 14,47 -11,06 -0,90 
Finsko 29,98 16,53 15,60 -14,38 -0,93 
Francie 22,70 18,37 16,62 -6,08 -1,75 
Irsko 28,63 21,19 16,40 -12,23 -4,79 
Itálie 26,70 14,06 11,53 -15,17 -2,54 
Kypr 34,41 17,75 12,96 -21,45 -4,79 
Litva 27,31 14,86 13,82 -13,48 -1,04 
Lotyšsko 25,35 13,85 11,77 -13,58 -2,08 
Lucembursko 19,93 17,75 13,23 -6,70 -4,52 
Maďarsko 24,93 14,71 11,67 -13,26 -3,04 
Malta 34,94 14,87 11,99 -22,94 -2,88 
Německo 23,19 13,48 10,97 -12,21 -2,51 
Nizozemsko 29,20 17,70 14,73 -14,47 -2,97 
Polsko 29,39 14,78 12,32 -17,06 -2,46 
Portugalsko 29,59 15,12 11,08 -18,51 -4,04 
Rakousko 22,77 14,72 11,35 -11,42 -3,38 
Rumunsko 28,41 15,19 11,80 -16,61 -3,39 
Řecko 28,65 14,57 12,50 -16,15 -2,07 
Slovensko 28,80 15,12 12,33 -16,47 -2,79 
Slovinsko 27,49 13,89 12,85 -14,64 -1,04 
Španělsko 26,49 14,96 11,69 -14,80 -3,27 
Švédsko 23,44 16,54 16,00 -7,44 -0,54 
Velká Británie 22,46 17,37 16,13 -6,33 -1,24 

 
 

           Zdroj dat: Eurostat, vlastní úpravy 
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Příloha  č. 7: Podíl obyvatel věku 15 - 64 let zemí EU a změny od roku 1950 - 2050 
 
 

15 - 64 (%) pokles podílu 
Státy EU 1950 2010 2050 1950-2050 2010-2050 

Belgie 68,1 65,7 55,9 -12,22 -9,82 
Bulharsko 66,5 68,8 55,9 -10,58 -12,88 
Česko 67,8 71,1 54,3 -13,51 -16,81 
Dánsko 64,7 65,5 57,7 -7,05 -7,85 
Estonsko 63,8 67,5 57,3 -6,53 -10,23 
Finsko 63,4 66,2 56,7 -6,71 -9,51 
Francie 65,9 64,8 56,6 -9,34 -8,24 
Irsko 60,4 67,1 50,8 -9,59 -16,29 
Itálie 65,2 65,6 50,9 -14,29 -14,69 
Kypr 59,5 70,7 56,3 -3,19 -14,39 
Litva 63,3 69,1 58,7 -4,63 -10,43 
Lotyšsko 63,5 68,4 57,2 -6,26 -11,16 
Lucembursko 70,3 68,4 54,5 -15,85 -13,95 
Maďarsko 67,3 68,8 56,4 -10,93 -12,43 
Malta 59,3 71,0 56,4 -2,86 -14,56 
Německo 67,1 66,1 49,3 -17,81 -16,81 
Nizozemsko 63,1 67,0 56,3 -6,81 -10,71 
Polsko 65,4 71,6 56,7 -8,70 -14,90 
Portugalsko 63,4 66,9 53,0 -10,38 -13,88 
Rakousko 66,8 67,7 53,8 -12,96 -13,86 
Rumunsko 66,3 69,9 57,0 -9,34 -12,94 
Řecko 64,6 66,9 51,9 -12,70 -15,00 
Slovensko 64,6 72,8 56,6 -7,96 -16,16 
Slovinsko 65,5 69,6 52,7 -12,75 -16,85 
Španělsko 66,3 68,1 50,2 -16,11 -17,91 
Švédsko 66,3 65,2 56,7 -9,63 -8,53 
Velká Británie 66,7 66,0 56,5 -10,20 -9,50 

 
 

Zdroj dat: Eurostat, vlastní úpravy 
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Příloha  č. 8: Hodnota indexu stáří zemí EU a jejich změny od roku 1950 - 2050 
 
 

hodnota indexu nárůst hodnoty 
Státy EU 1950 2010 2050 1950-2050 2010-2050 

Belgie 53 103 187 134 83 
Bulharsko 25 128 234 209 106 
Česko 34 106 252 218 147 
Dánsko 34 91 175 141 84 
Estonsko 42 112 196 154 83 
Finsko 22 104 178 155 73 
Francie 50 91 161 111 70 
Irsko 38 55 142 104 87 
Itálie 30 145 326 296 181 
Kypr 18 65 237 219 172 
Litva 35 108 199 164 91 
Lotyšsko 44 129 263 219 135 
Lucembursko 49 79 244 195 166 
Maďarsko 31 112 274 242 162 
Malta 17 95 264 247 169 
Německo 42 151 326 284 175 
Nizozemsko 26 86 197 170 110 
Polsko 18 92 251 234 159 
Portugalsko 24 119 324 300 205 
Rakousko 46 119 307 261 187 
Rumunsko 19 98 265 246 167 
Řecko 24 127 285 261 157 
Slovensko 23 80 252 229 172 
Slovinsko 25 118 268 242 149 
Španělsko 27 113 326 299 213 
Švédsko 44 110 171 127 61 
Velká Británie 48 96 170 121 74 

 
 

      Zdroj dat: Eurostat, vlastní úpravy 
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Příloha  č. 9: Hodnota indexu ekonom.zatížení zemí EU a změny od roku 1950 - 2050 
 
 

hodnota indexu nárůst hodnoty 
Státy EU 1950 2010 2050 1950-2050 2010-2050 

Belgie 47 52 79 32 27 
Bulharsko 50 45 79 28 33 
Česko 48 41 84 37 44 
Dánsko 55 53 73 19 21 
Estonsko 57 48 75 18 26 
Finsko 58 51 76 19 25 
Francie 52 54 77 25 23 
Irsko 66 49 78 13 29 
Itálie 53 52 96 43 44 
Kypr 68 42 78 10 36 
Litva 58 45 70 12 26 
Lotyšsko 58 46 75 17 28 
Lucembursko 42 46 84 41 37 
Maďarsko 49 45 77 29 32 
Malta 69 41 77 9 36 
Německo 49 51 95 46 44 
Nizozemsko 58 49 78 19 28 
Polsko 53 40 76 23 37 
Portugalsko 58 49 89 31 39 
Rakousko 50 48 86 36 38 
Rumunsko 51 43 76 25 32 
Řecko 55 50 93 38 43 
Slovensko 55 37 77 22 39 
Slovinsko 53 44 90 37 46 
Španělsko 51 47 99 48 52 
Švédsko 51 53 76 26 23 
Velká Británie 50 51 77 27 26 

 
 

      Zdroj dat: Eurostat, vlastní úpravy 
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Příloha č. 10: Hodnota indexu závislosti seniorů zemí EU a změny od roku 1990 - 2050 
 
 

hodnota indexu nárůst hodnoty 
Státy EU 1990 2010 2020 2030 2050 1990-2050 2020-2050 

Belgie 22 26 32 41 46 24 14 
Bulharsko 20 26 32 36 55 35 23 
Česko 19 22 30 33 48 29 18 
Dánsko 23 26 32 37 40 17 8 
Estonsko 18 25 30 33 41 23 11 
Finsko 20 26 36 43 44 24 8 
Francie 22 26 34 41 47 25 13 
Irsko 19 17 21 25 41 22 20 
Itálie 22 31 36 44 62 40 26 
Kypr 17 19 23 30 38 21 15 
Litva 16 24 27 35 43 27 16 
Lotyšsko 18 25 28 33 44 26 16 
Lucembursko 19 21 22 28 34 15 12 
Maďarsko 20 24 29 31 44 24 15 
Malta 16 21 30 38 51 35 21 
Německo 22 31 35 48 59 37 24 
Nizozemsko 19 23 31 40 44 25 13 
Polsko 16 19 27 35 52 36 25 
Portugalsko 20 27 31 39 59 39 28 
Rakousko 22 26 30 40 52 30 22 
Rumunsko 16 21 26 28 49 33 23 
Řecko 20 27 32 38 57 37 25 
Slovensko 16 17 23 30 49 33 26 
Slovinsko 16 23 31 40 54 38 23 
Španělsko 20 25 29 36 59 39 30 
Švédsko 28 28 34 37 41 13 7 
Velká Británie 24 25 29 34 38 14 9 
 
 
 
Zdroj dat: Eurostat, vlastní úpravy 
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Příloha č. 11: Pracující důchodci podle věku, pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání 

v ČR k 1.3.2001 
 

 
Nejvyšší ukončené vzdělání 

Věková 
skupina 

bez 
vzdělání základní 

středoškolské 
bez maturity 

středoškolské 
s maturitou vysokoškolské nezjištěno celkem 

MUŽI               
60-64 16 2 094 10 283 9 329 6 232 35 27 989 
65-69 14 1 722 8 038 7 228 7 998 32 25 032 
70-74 10 728 3 142 3 016 4 071 34 11 001 
75-79 0 85 287 343 670 5 1 390 
80-84 0 16 55 52 117 0 240 
85+ 0 6 11 4 26 0 47 
ŽENY               
60-64 38 6 390 7 901 10 903 4 465 52 29 749 
65-69 30 3 676 3 766 4 084 2 214 28 13 798 
70-74 13 1 226 1 629 1 123 829 22 4 842 
75-79 1 143 163 168 105 0 580 
80-84 0 12 22 16 12 0 62 
85+ 0 6 1 4 3 0 14 

 
 
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní úpravy 
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Příloha č. 12: Kdy vznikne nárok na důchod obyvatelům ČR k 1.1.2012 

 

 
 
 
  
Zdroj dat: aktuálně.cz, vlastní úpravy 
 
 
 


