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1. Úvod 

 Na počátku nového tisíciletí se objevují nové trendy vývoje ve světové ekonomice a 

ve společnosti obecně. Tato témata jsou v současnosti hojně diskutována a nacházejí se 

v popředí zájmu mnoha skupin, počínajíc vládami, ekonomy, přes sociology až po širokou 

veřejnost. Z tohoto důvodu je tato práce věnována jednomu z nich – změnám v populačním 

vývoji a socioekonomickým dopadům tohoto vývoje. Vývoj populace a především pak 

předpokládané změny v demografické skladbě obyvatel by v budoucnu mohli ovlivnit mnoho 

aspektů života, zejména pak v oblasti ekonomické, sociální a bezpečnostní.  

Hlavní cílem práce je odhad možných a předpokládaných socioekonomických dopadů 

budoucího vývoje populace. Za dílčí cíl lze považovat zhodnocení populačního myšlení a 

populačního vývoje v minulosti, společně s hledáním příčin současných a odhadovaných 

budoucích trendů. S přihlédnutím k oborovému zaměření studia je dalším dílčím cílem 

komparace těchto trendů ve členských zemích Evropské unie. Účelem posledního dílčího cíle 

je kvantifikovat dopady budoucího vývoje na základě demografických, socilogických a 

ekonomických údajů.  

Při vypracovávání práce bude využito zejména metod deskriptivních při hodnocení 

historického vývoje, komparativních především při srovnávání jednotlivých členských zemí 

EU a odhadových na základě sběru dat z expertních analýz. 

Předpokladem pro úspěšné naplnění stanovených cílů je sběr kvalitních dat 

z relevantních zdrojů. Těmi budou především Statistický úřad Eurostat, Český statistický úřad 

a data čerpána z mezinárodních organizací  a podobných seskupení (OSN, U.S. Census 

Bureau, CIA apod.)1. 

  

                                                 

1 Eurostat [online]. 2012 [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/,  
Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: http://www.czso.cz/,  
U.S. Census Bureau [online]. 2012 [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: http://www.census.gov/,  
Central intelligence agency [online]. 2012 [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: https://www.cia.gov/. 
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2. Teoreticko-metodická východiska populačního vývoje 

 První část této práce bude věnována vybraným aspektům populačního vývoje. Dále je 

zaměřena zejména na teoretické vymezení demografických pojmů, používaných v dalších 

částech této práce. Poté následuje kapitola, v níž je nastíněn vývoj populačního myšlení a 

populačních teorií. Závěr první části je věnován vývoji populace ve světě i na území dnešní 

České republiky a také vývoji hrubé porodnosti a optimální míře plodnosti.   

2.1 Vybrané aspekty populačního vývoje 

 Ekonomiky celého světa musejí čelit nově vznikajícím výzvám globalizovaného světa. 

Jednou z nich jsou demografické změny obyvatelstva. Nejvíce diskutovaným tématem 

v oblasti demografických změn je růst populace. V souvislosti s růstem populace vyvstává 

mnoho dalších výzev, na které je upozorňováno již několik desetiletí. Hlavní otázkou zůstává, 

zda je planeta vůbec schopna pojmout takové množství lidí a zda je společnost schopna 

vyprodukovat dostatek potravinových, energetických a jiných zdrojů pro tak mnoho lidí.  

 Problematika demografických změn ve velikosti a struktuře populace je natolik 

závažná, že si vyžaduje co nejvčasnější zásahy a regulace směrem k optimálnímu stavu. Je 

nezbytné, aby se jednotlivá opatření prováděla ve všech zemích, které se nějakým způsobem 

odklánějí od svého optima, jelikož se jedná o problém globální a je třeba ho řešit na všech 

úrovních – nadnárodní, národní i regionální. 

Problémem se tento vývojový trend stává v okamžiku, kdy rozvinuté země, s poměrně 

dostačujícím množstvím zdrojů, nedosahují dostatku reprodukce pro prosté zachování svého 

rodu a svých kultur. Naproti tomu nastává paradox v podobě obrovské reprodukce zejména 

v těch zemích, kde pro tento vývoj není dostatek zdrojů ani jiné optimální podmínky pro 

populační růst. Problém ve formě nedostatečné reprodukce obyvatel postihuje téměř bez 

výjimky všechny rozvinuté ekonomiky po celém světě. Vysoký populační růst pak naopak 

zaznamenávají ve větší míře země rozvojových ekonomik. Nezáleží na tom, zda se země řadí 

mezi rozvinuté nebo rozvojové. Každou z těchto zemí tento vývoj ovlivňuje jiným způsobem, 

ale není možné vyhnout se dopadům tohoto vývoje. Tyto dopady mohou být sociální, 

ekonomické nebo jiné. Blíže budou specifikovány v dalších částech této práce, zejména na 

konkrétním příkladu situace v České republice. Demografický problém úzce souvisí s dalšími 

problémy, které se prolínají a rozdmýchávají se navzájem. Nejbližší je demografickému 
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problému bezpochyby potravinový problém, který je samozřejmě velmi závislý na vývoji 

světové populace.  

 

2.1.1 Vymezení základních pojmů demografie 

 V jednotlivých částech práce bude používáno hned několik pojmů z oblasti 

demografie, bez nichž se nelze v této problematice obejít.  Účelem této kapitoly je jejich co 

možná nejsrozumitelnější vymezení. 

 Demografie je obor, který se zabývá reprodukcí lidských populací a vyhodnocováním 

jednotlivých složek demografických analýz. Těmito složkami jsou porodnost, úmrtnost, 

předpokládaný věk dožití a mnoho dalších. Ekonomická demografie2 se zabývá souvislostmi 

mezi populační a ekonomickou reprodukcí.  

Pro účely této práce je potřeba znát zejména pojmy související s reprodukcí obyvatel. 

Těmi jsou: úmrtnost, střední délka života, plodnost, potratovost a okrajově pak sňatečnost a 

rozvodovost. 

 Úmrtnost je definována jako proces vymírání obyvatelstva3. Spolu s porodností 

(plodností) tvoří jednu ze dvou základních složek přirozené reprodukce obyvatelstva. Hrubá 

míra úmrtnosti (hrubá míra mortality) je vypočtena jako počet zemřelých na 1 000 obyvatel 

středního stavu v daném roce4. Vlivem genetických, ekologických a socioekonomických 

faktorů úmrtnost zejména ve vyspělých ekonomikách v posledních desetiletích klesá. 

Střední délka života je statistický údaj, s nímž pracují úmrtnostní tabulky5. Bývá 

nazývána také jako naděje dožití. Je to předpokládaný věk, jehož mohou dosáhnout členi dané 

populace. Tento údaj se v různě vyspělých zemích velmi liší. Obecně se dá říci, že ve 

vyspělých zemích je střední délka života až téměř dvojnásobná, oproti nejzaostalejším zemím. 

Mapa střední délky života ve světě je řazena v příloze. 

 Porodnost je vedle úmrtnosti jedna ze dvou základních složek přirozené reprodukce. 

Jejím předmětem zkoumání jsou jevy, související s rozením dětí. Míra porodnosti (natalita) 
                                                 

2 VESELÁ, Jana. Demografie. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 1997. s. 6. ISBN 80-7041-745-5. 
3 VESELÁ, cit. 2, s. 54. 
4 KUNA, Zbyněk. Demografický a potravinový problém světa. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 16. 
ISBN 978-80-7357-588-5. 
5 Demografie [online]. 2005 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: http://www.demografie.info/?cz_umrtnostukazatele= 
ISSN 1801-2914. 



8 

 

je ukazatel počtu živě narozených dětí na 1 000 obyvatel středního stavu6. Je důležité rozlišit 

od sebe dva pojmy související s porodností. Jedním je plodivost (fekundita), kterou je 

vyjádřena teoretická schopnost ženy, muže nebo páru plodit, popř. rodit děti. Druhým je 

plodnost (fertilita), která vyjadřuje skutečná čísla porodů (většinou přepočteno na počet dětí 

na 1 ženu). Plodnost můžeme definovat jako poměr živě narozených dětí na 1 000 žen v 

reprodukčním věku7. V dalších kapitolách bude zmiňována v souvislosti s klesající tendencí 

ve vyspělých zemích.  

 Potratovost je demografický proces, který se váže k oběma základním procesům 

lidské reprodukce  - k porodnosti i k úmrtnosti8. Hrubá míra potratovosti je vyjádřením 

počtu potratů na 1 000 obyvatel středního stavu. 

 

Sňatečnost spolu s rozvodovostí není přímou součástí reprodukčního procesu. Díky 

naším kulturním zvyklostem však do jisté míry ovlivňuje porodnost a proto ji lze zařadit 

mezi jevy přirozené reprodukce. Jako téměř u všech jevů i zde se sleduje míra sňatečnosti. 

Ta je vyjádřena počtem uzavřených manželství na 1 000 obyvatel (obvykle v průměru za rok). 

Pro oblast přirozené reprodukce je důležitý zejména ukazatel narozených dětí v manželství a 

mimo něj. Manželství je považováno za základ pro založení a rozšiřování rodiny. 

V posledních letech se čím dál tím více dostává na výsluní trend soužití v nesezdaném 

partnerství, což může ovlivňovat porodnost spíše negativním směrem. Partnerství bez 

legislativního základu, kterým je právě manželství, s sebou nese jistou dávku nejistoty a proto 

může být ovlivněno rozhodnutí páru kolik (a zda vůbec) dětí mít. 

Rozvodovost (obecná míra celkové rozvodovosti) se zjišťuje jako počet rozvodů na 

1 000 obyvatel středního stavu (obvykle za kalendářní rok). Rozvod je definován jako zrušení 

manželství za života manželů soudním rozhodnutím, které vychází z konstatování objektivní 

existence rozvratu a neschopnosti manželství plnit své společenské funkce9. Stejně jako tomu 

je u sňatečnosti, tak i rozvodovost ovlivňuje přirozenou reprodukci zejména z důvodů 

kulturních zvyklostí o zakládání a rozšiřování rodiny. Podle Českého statistického úřadu 

rozvodovost v ČR s drobnými výkyvy stoupá již od 50. let 20. století. V tomto období se 
                                                 

6 VESELÁ, cit. 2, s. 66. 
7 Porodnost. Demografie [online]. 2005 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW: 
<http://www.demografie.info/?cz_porodnostukazatele=>. ISSN 1801-2914 
8 Potratovost. Demografie [online]. 2005 [cit. 2011-11-06]. Dostupné z WWW: 
<http://www.demografie.info/?cz_potratovost>. ISSN 1801-2914 
9 VESELÁ, cit. 2, s. 103.  
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úhrnná rozvodovost pohybovala okolo 10%. V počátcích se rozvod pojil s jistým sociálním 

stigmatem, a proto k němu bylo přistupováno jen v krajním případě. V současnosti není 

rozvod ničím výjimečným a možná i to je důvodem až k 40% nárůstu za posledních 60 let. 

 

2.2 Vývoj populačního myšlení a populačních teorií 

 V následující kapitole jsou přiblíženy počátky vývoje populačního myšlení a 

populačních teorií, včetně jejich dalšího vývoje až do současnosti. 

2.2.1 Počátky vývoje populačního myšlení  

 Kdy přesně začal člověk skutečně přemýšlet o pohlavním životě, o žádoucím počtu 

potomstva a rozmístění obyvatelstva, nelze přesně určit. Díky nikdy nekončícímu zkoumání 

archeologů a mezinárodní výměně poznatků lze toto období alespoň odhadnout, i když se 

zajisté nejedná o populační teorie a myšlení tak, jak je známe dnes. V. G. Childe nazval 

hospodářskou a sociální přeměnu „neolitickou revolucí“, ovšem v jejím datování není mezi 

archeology jednoty10. Krajní hranice jsou stanoveny na 10 000 – 5 000 př.n.l.  Nikde však 

není řečeno, že v průběhu dalších let, desetiletí nebo dokonce staletí se je nepodaří vyvrátit a 

konkretizovat, jelikož pro archeology toto odvětví zůstává otevřenou otázkou. 

 V nejstarších dobách, o kterých nejsou žádné záznamy, se předpokládá tzv. pro 

populační politika, neboť mít početné potomstvo bylo výhodné. Rodinou, dětmi, 

manželstvím, obyvatelstvem, vrstvami obyvatel anebo třeba státem a jeho občany se zabývali 

snad všichni významní politici a panovníci v dějinách lidstva nevyjímaje Chammurapiho, 

Konfucia, Platóna, Aristotela, Caesara atd. Jejich zákoníky a spisy samozřejmě nelze 

považovat za typické a oddělené populační teorie, tak jak je známe dnes. Nicméně nám 

pomáhají uvědomit si, jakou roli hrála rodina, manželství, děti a rozvody v tehdejších 

územních uspořádáních a jaký vliv mohly mít na velikost dané populace.  

                                                 

10 ŠUBRTOVÁ, Alena. Dějiny populačního myšlení a populačních teorií. Praha: Ústav československých a 
světových dějin ČSAV, 1989. s. 1. 
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Ve vývoji populace a rodinného života obecně sehrála velkou roli také církev. Věřícím 

byla zakazována antikoncepce, což byla jedna z hlavních příčin početného potomstva. S tím 

souvisí také nedostatečné znalosti z oblasti biologie a lékařství té doby, díky čemuž se stěží 

předcházelo otěhotnění jinými způsoby než zdrženlivostí. Na druhou stranu však církevní 

přikázání velmi omezovala svobodný pohlavní život. Tato omezení spočívala zejména 

v zákazu předmanželského styku, styku v určitých dnech apod. V dřívějších dobách nebyly 

výjimkou ani praktiky jako vraždění novorozených dětí, například kvůli nedostatku obživy. 

Proti těmto a jím podobným praktikám regulace církev rovněž vystupovala a snažila se je 

omezit.  

2.2.2 Populační myšlení 15. - 18. století 

 V této době nastává přelom v chápání člověka jako nejdůležitějšího základu výroby. 

Svalová síla lidí a zvířat je upozaděna, díky zdokonalení tkalcovského stavu, vodního kola, 

objevení vysokých pecí, převratu ve válečnictví vynálezem střelných zbraní a prachu, 

vynálezu knihtisku a kompasu11. Do této doby bylo na populaci nahlíženo ze tří úhlů – 

náboženského, vojenského a hospodářského. V období od 15. do 18. století nastává změna 

v důležitosti jednotlivých hledisek. Náboženský vliv ustupuje, zatímco ekonomický se začíná 

velmi tvrdě prosazovat. Vojenské hledisko ještě zůstává při síle, zejména naskytne-li se 

příležitost pro to ho využít. Machiavelli již dává do přímých souvislostí populaci a 

hospodářskou prosperitu dané země. Podle něj roste obyvatelstvo spolu s rostoucími zdroji 

obživy. Pokud je tato mez překročena, nadbytek populace je řešen kolonizací anebo 

nemocemi a hladomorem. Thomas More naproti tomu zastává názor, že v dokonalém, 

v podstatě utopickém, státě by měl být stanoven ideální počet obyvatelstva, které je pak 

schopno vyřešit jakýkoliv problém, včetně populačního.  

„Aby však obec příliš neprořídla nebo zase nemírně nezbytněla, je stanoveno, že 

žádná rodina – a je jich v každé obci 6 000, nečítajíc v to ty, které bydlí na venkově – nesmí 

mít méně dospělých členů než 10 a více než 16 (počet nedospělých se totiž nedá předem 

omezovat). Tato míra se snadno dá zachovat tím, že jsou dospělí lidé z početnějších rodin 

přepsáním převáděni do rodin méně početných. Jestliže však někdy počet lidí v celé obci 

překročí náležitou míru, nahrazují odtud Utopijští nedostatek dorostu v některém jiném ze 

svých měst. Přesáhne-li náhodou přírůstek obyvatelstva na celém ostrově stanovenou mez, 

                                                 

11 ŠUBRTOVÁ, cit. 10, s. 147. 
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pak odepíší z každého města příslušný počet občanů a vyšlou je jako osadníky na nejbližší 

pevninu do kteréhokoli kraje…
12

“ 

  

Podle myšlenek zmíněných autorů je zřejmé, že se vyrýsovaly dvě hlavní linie populačního 

myšlení. 

• První ve svých uvažováních předpokládá překážky, díky čemuž se populační růst 

stává omezeným. Dále pak nabízí různá řešení k odstranění těchto překážek. Tento 

směr vyvrcholil obecně platným populačním zákonem Thomase Malthuse, jemuž bude 

věnována jedna z následujících podkapitol.  

• Druhá linie kalkuluje s vizí dokonalého státu, v němž je možno vyřešit bez problémů 

cokoliv. Na rozdíl od předchozího směru myšlení počítá s beztřídní společnosti, 

spoléhá na lidský rozum a poznatky z oblasti ekonomie a politiky. 

 
 2. polovina 17. století je ve znamení výrazného obratu v populačním myšlení a 

preference populačního růstu se těsně váže na ekonomická učení tzv. rozvinutého 

merkantilismu13.  Dochází tedy k těsnému sepjetí populačních a ekonomických teorií a vliv 

populace na fiskální politiku. 

 
V 18. století Anglie usilovala o ekonomické prvenství v Evropě. Tady pak mohla 

vzniknout klasická politická ekonomie. Díky velkému technickému pokroku a průmyslové 

revoluci vzrostlo obyvatelstvo Anglie ve 2 polovině 18. století zhruba o dvě pětiny. Toto 

období však bylo doprovázeno nebývalým nárůstem chudoby, což vyvolalo debaty o tom, zda 

rychlý nárůst obyvatel nesouvisí s jejich chudnutím. V téže době Benjamin Franklin publikuje 

v roce 1751 své pojednání „Pozorování o růstu populace a zalidnění zemí“, v němž 

vypočítává hlavní faktory, schopné ovlivnit pozitivně nebo negativně růst populace14.  

 V 70. letech 18. století se k populačním otázkám vyjádřil také anglický klasik 

politické ekonomie Adam Smith, který ve svém ekonomickém systému zohledňoval velikost 

a růst populace a její dopady na ekonomiku. „Nejprůkaznější známkou rozkvětu té které země 

                                                 

12 MORE, Thomas. Utopie. 2. vyd. Praha: Mír, 1978. s. 68-69 
13 ŠUBRTOVÁ, cit. 10, s. 176. 
14 ŠUBRTOVÁ, cit. 10, s. 226. 
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je vzrůst jejího obyvatelstva
15

.“ Ve svém „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ 

spatřuje jasnou závislost mezi růstem populace a výší mezd. Čím více dětí v rodině, tím více 

mezd a více peněz pro celou rodinu. Sňatečnost pokládal za velmi příznivý ukazatel při 

rozmnožování obyvatelstva. Je trochu zarážející, že přírůstek obyvatelstva považuje více, než 

za cokoliv jiného, za přírůstek pracovní síly. Jeho názory na souvislost mezi sňatečností, 

počtem dětí a životní úrovně nejlépe vystihuje úryvek z jeho díla: 

„Chudoba uzavírání sňatků sice nepřeje, o tom není sporu, ale vždycky mu 

nezabraňuje. Ba zdá se dokonce, že rozplozování podporuje. Hlady zmořená žena z Vysočiny 

porodí často i více než dvacet dětí, zatímco zhýčkaná, vypasená, vznešená dáma nedovede 

často porodit ani jediné a po jednom nebo dvou dětech je obyčejně vyčerpána. Není nikterak 

vzácným jevem, jak jsem často slyšel, že takové matce na Skotské vysočině, která porodila 

dvacet dětí, nezůstanou naživu ani dvě
16

.“  

  

2.2.3 Přístupy k populačním teoriím na přelomu 18. a 19. století 

 Na přelomu 18. a 19. století se vyhranily 2 hlavní směry, kterými se ubíralo populační 

myšlení té doby: 

1. Populační optimismus o bezproblémovém rozvoji populace v příštích staletích. 

2. Obavy z možné „hranice růstu“, z přelidnění a hledání optimálního počtu obyvatel17. 

 Toto období, kdy se už naplno projevuje průmyslová revoluce, je ve znamení 

technického pokroku. To má logicky za následek nahrazení části lidské práce strojovou 

technikou. Do roku 1850 pracují parní a spřádací stroje, je vynalezen cement, kuličková 

ložiska, vysokotlaké parní stroje, vyměnitelné součásti strojů, fréza, tiskařský rychlolis, vodní 

turbína, karuselový soustruh, parní buchar, tiskařská rotačka, jsou položeny základy 

agrochemie, je vynalezen telegraf, dálnopis, elektrický oblouk, parní lokomotivy, parníky, 

nákladní a osobní vlaky18. Výsledkem pokroku také v medicíně, zlepšení hygieny a období 

relativního klidu bez většího množství válek je obrovský populační růst. 

                                                 

15 SMITH, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. 6. vyd. Praha: Liberální institut, 2001. s. 64. 
ISBN 80-86389-15-4. 
16SMITH, cit. 15, s. 71.  
17 ŠUBRTOVÁ, cit. 10, s. 253. 
18 ŠUBRTOVÁ, cit. 10, s. 254. 
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 Na přelomu 18. a 19. století převládal ve střední Evropě ekonomický směr 

kameralismus. Kameralisté kladli důraz na populační růst. Důvody pro zvyšování populace 

byly tři: mocenský (čím více lidí, tím větší armáda), fiskální (čím více lidí, tím více daňových 

poplatníků) a poptávkový (čím více lidí, tím větší poptávka, tím větší trh a tím větší výroba)19. 

Významným myslitelem té doby byl William Godwin, který dává do souvislosti 

množství obživy a růst obyvatelstva. Je toho názoru, že Země vždy bude schopna uživit své 

obyvatelstvo, pokud se lidé budou chovat rozumně. Godwin zohledňuje teorie svého kolegy 

Maria Jeana Antoina Nicolase de Condorceta. Spolu s Godwinem byli tzv. populačními 

optimisty. Condorcet naděje na lepší budoucnost společnosti váže k 3 předpokladům: 

odstranění nerovnosti mezi národy, rovnost mezi národy kterékoliv rasy a národnosti a 

zlepšení povahy člověka samotného (pomocí dokonalé soustavy vzdělávání)20. 

2.2.4 Populační teorie Thomase Roberta Malthuse 

 Není náhoda, že v kapitole 2.2.3 byli zmíněni páni Godwin a Condorcet, jelikož na ně 

svou polemikou navázal se zřejmě nejuznávanější populační teorií Thomas Robert Malthus, 

jemuž je věnována následující kapitola. 

Na samém konci 18. století, v roce 1798, vznikla Esej o principu populace, který 

ovlivňuje budoucí zlepšování společnosti, s ohledem na spekulace pánů Godwina, Condorceta 

a dalších autorů. Pojednání bylo dost kontroverzní, proto bylo vydáno pod pseudonymem. Za 

nedlouho, na počátku 19. století, vyšel najevo autor eseje – Thomas Robert Malthus21. Esej je 

psaná formou polemizace s „přítelem“, kterým byl ve skutečnosti autorův otec Daniel 

Malthus, který byl obdivovatelem Condorceta a Godwina.  

Malthusova populační teorie vyjadřuje jeho teze o člověku, který jako přírodní druh 

má potřebu zvyšovat počet svých potomků. Nejvýznamnějším Malthusovým tvrzením je, že 

populační růst postupuje při dostatečném množství obživy geometrickou řadou. Tady ale 

nastává problém, protože podle Malthuse zdroje obživy rostou pomalejším tempem, než 

                                                 

19 HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1999. s. 23. ISBN 80-7179-238-
1 
20 ŠUBRTOVÁ, cit. 10, s. 258. 
21 MALTHUS, Thomas Robert. Esej o principu populace. 1. vyd. Brno: „Zvláštní vydání...“, 2002. ISBN 80-
85436-80-9. 
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přibývá populace – tedy aritmetickou řadou. Utopické představy některých svých předchůdců 

neuznával a byl přesvědčen, že člověk je odsouzen k životu na hranici svého minima.  

„Zákon přírody, jenž produkuje jídlo nutné k obživě člověka, ale rovněž určuje, že 

účinky těchto dvou nestejných sil – růst populace i růst potravinových zdrojů – musí být 

udržovány v rovnováze. To v sobě zahrnuje účinnou a trvalou kontrolu množství populace 

v souladu s obtížemi, jež nastávají při získávání potravy. Tato potíž musí dopadnout kamkoliv 

a musí být vážně pociťována velkou částí lidstva
22

.“ 

V pozdějších vydáních své práce vymezil 2 druhy bariér populačního růstu: následné a 

preventivní. Následnými bariérami jsou nemoci, války a hladomory, které udržují populaci 

v mezích možností zemědělské produkce23. Tyto preventivní bariéry lze rozdělit ještě na 

dobrovolné a nedobrovolné.  

Preventivní dobrovolnou bariérou, kterou zařadil mezi morální je odklad manželství a 

sňatků do doby, kdy je rodina hmotně zabezpečena a sexuální zdrženlivost. Jelikož byl 

hluboce nábožensky založený, preventivními dobrovolnými, avšak nemorálními bariérami, 

měl na mysli plánované rodičovství prostřednictvím antikoncepce. Úhrn preventivních i 

následných bariér nazývá bezprostředními zábranami růstu24. 

Blaho státu a jeho obyvatel lze podle Malthuse dosáhnout rovnováhou mezi velikostí 

populace a zdroji obživy. „Blaho státu v absolutní míře nezávisí na jeho moci nebo na jeho 

bohatství, na jeho mládí či naopak stáří, na tom, zda je mírně nebo hustě zalidněn, ale na 

rychlosti, s níž roste, na stupni, ve kterém se roční přírůstek potravin přibližuje ročnímu 

přirozenému nárůstu populace
25

.“ 

 Malthusův vliv na ekonomii spočíval v pesimistickém vyznění jeho práce, což 

odporovalo optimistickému učení Adama Smithe.  Podle Smithe čím větší společnost lidí, tím 

lépe, neboť se tak lépe může rozvinout dělba práce. Malthus však odporoval a apeloval, aby 

                                                 

22 MALTHUS, cit. 21, s. 12. 
23 HOLMAN, Robert. Thomas Malthus 175 let od smrti : Sborník textů. 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a 
politiku, 2010. Malthusova populační teorie a její soudobé variace, s. 12. ISBN 978-80-86547-86-2. 
24 ŠUBRTOVÁ, cit. 10, s. 264. 
25 MALTHUS, cit. 21, s. 62. 
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ekonomové své teorie hospodářského růstu zasadili také do kontextu populačního růstu26. 

Posléze např. D. Ricardo nebo J. S. Mill zakomponovali populační teorii do klasické 

ekonomie. V důsledku toho pak byla označována jako „ponurá věda“. 

2.2.5 Moderní populační teorie 20. století a současnosti 

 Ke konci století 19. a počátkem 20. se začala prosazovat doposud nevídaná tendence 

celkového počtu populace, provázena klesající porodností, ale také úmrtností. Již v této době 

vznikaly vůbec první obavy o některé národy a z depopulace, namísto obav z přelidnění, které 

převládaly v minulosti. 

 Před druhou světovou válkou bylo mnoho autorů ovlivněno díly Karla Marxe a 

Bedřicha Engelse. Marx se populaci a jejímu růstu, zejména v souvislosti s ekonomickými 

otázkami, věnoval ve svém díle Kapitál. „I když se společnost dopátrá přirozeného zákona 

svého vývoje – a konečným cílem tohoto díla je objasnit ekonomický zákon pohybu moderní 

společnosti – nemůže ani přeskočit, ani oddekretovat přirozené fáze vývoje
27

.“ Podle něj nelze 

zobecňovat populační zákony. Marx tvrdí, že pokud vzroste celkový kapitál, roste i pracovní 

síla, kterou si přivtěluje, ale roste ve stále klesajícím vzájemném poměru jednotlivých složek. 

Svá tvrzení dále podkládá nejrůznějšími argumenty a zakončil ho takto: „To je populační 

zákon charakteristický pro kapitalistický výrobní způsob, jako má každý zvláštní historický 

výrobní způsob ve skutečnosti své zvláštní historicky platné populační zákony. Abstraktní 

populační zákon existuje jen pro rostliny a zvířata, pokud do této oblasti historicky nezasáhne 

člověk
28

.“  

K. Kautsky pod vlivem Marxových názorů došel k závěru, že socialismus zcela vyřeší 

populační problém, za existence vysoce vyvinuté kapacity výroby a pečlivého plánování bude 

možná jak regulace porodnosti, tak růst produkce29. Na Marxovy teorie navázal např. také V. 

I. Lenin. Nový náhled na populační myšlení vnesl do problematiky také Charles R. Darwin se 

svými vývojovými teoriemi. Rozhodující vliv na psychologii národa a jeho „zlatý věk“ má 

skutečnost, zda se nachází ve stádiu vysoké natality, v období rozvoje, bohatého na mladé 

lidi30. 

                                                 

26 HOLMAN, cit. 23, s. 13. 
27 MARX, Karel. Kapitál I. 6. vyd. Praha: Svoboda, 1978. s. 19. 
28 MARX, cit. 27, s. 615.-616. 
29 ŠUBRTOVÁ, cit. 10, s. 338. 
30 ŠUBRTOVÁ, cit. 10, s. 374. 
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Přelom 20. a 30. let 20. století je ve znamení celosvětové krize, zvyšování 

nezaměstnanosti a relativního přelidnění. To přimělo například i Johna Maynarda Keynese 

hledat souvislost mezi velikostí populace a jejím optimem a hospodářskou prosperitou. 

Rychlý populační růst je podle něj stimulem pro ekonomický růst, avšak je třeba počítat se 

spoustou dalších vlivů, např. mezinárodního obchodu a dalších. Corrado Gini vyjádřil své 

názory ohledně „samoregulace“ a do populačních teorií nevnesl mnoho nového. Zmiňujeme 

ho však záměrně, neboť právě jeho teorie o populaci byly zneužity během vlády fašismu za 2. 

světové války. Alfred Marshall zhruba v téže době vyvolal svými ekonomickými a 

populačními názory otázku, jaký populační růst je pro danou zemi a v daném momentu 

optimální. Tato zkoumání jsou známa jako koncepce populačního optima. 2. světová válka 

pozastavila demografická bádání a činnost mezinárodních organizací. Období po 2. světové 

válce se vyznačuje obrovským zájmem o populační otázky, zejména díky dosud nevídanému 

tempu přírůstku světové populace a jeho rozdílnosti ve vyspělých a rozvojových zemích. 

Populační vývoj 2. poloviny 20. století donutil mnoho odborníků k potřebě hledání 

globálního řešení, podle nich, nebezpečných trendů. Demografie je v této době již zcela 

osamostatněným vědním oborem. Nelze ji však oddělit od ostatních vědních disciplín. Proto 

se k apelům demografů přidávají hlavně ekonomové, sociologové, ale i lékaři, přírodovědci a 

v neposlední řadě také ekologové. Autoři této doby nevytváří žádné zcela nové teorie 

populačního růstu, ale pokouší se rozpracovávat již existující. Věnují se zejména 

marxistickým a malthusiánským populačním teoriím. Velkou roli sehrál také pokrok v práci s 

čím dál tím přesnějšími statistickými demografickými daty. Současné trendy ve vývoji 

populace jsou popsány v kapitole 2.1 a jejich dopady a možná řešení budou náplní jedné 

z dalších částí této práce. 
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2.3 Vývoj světové a české populace v číslech 

 Tato kapitola je zaměřena na skutečná čísla vývoje světové populace a populace na 

území dnešní České republiky. Dále je v ní obsažen vývoj hrubé porodnosti a jeho rozdílnost 

ve vyspělých a rozvojových zemích. V závěru je určena optimální míra plodnosti, kterou 

budeme uvažovat v dalších částech této práce. 

2.3.1 Vývoj světové populace 

 Existuje hned několik teorií a odhadů o velikosti dávných civilizací. Jednotlivé údaje 

se mohou mírně lišit, nicméně se vždy shodují v zásadních milnících vývoje lidské populace, 

za které můžeme označit zejména období okolo 16. a 19. století a 2. polovinu 20. století. 

Tabulka 2.1 Vývoj světové populace do r. 1950 

Období Počet obyv. Období Počet obyv. Období Počet obyv. 
-10 000 5 400 206 1 800 900 
-7 000 4 1 000 253 1 820 1 000 
-4 000 15 1 340 442 1 850 1 170 
-3 000 150 1 400 375 1 900 1 610 

0 252 1 600 578 1 950 2 515 
Zdroj: VALLIN, J. Světové obyvatelstvo. Praha: Academia, 1992, s. 55-56. ISBN 80-200-0437-8 

Z tabulky 1.1 vyplývá, že do 17. století se nárůst světové populace vyvíjel víceméně 

postupně a pravidelně, což korespondovalo s rozvojem zemědělství, a tudíž se zlepším 

obživy, a života jako takového. V období od počátku 17. století do 20. let 19. století se pak 

během dvou století počet lidí ve světě téměř zdvojnásobil a to i navzdory faktu, že člověk 

začal vědomě zasahovat do přirozeného řádu reprodukce. Faktory, které začaly narušovat 

přirozenou reprodukci, byly zejména pokrok v lékařství, počátky antikoncepce a zlepšení 

životní úrovně. V následujícím století začínají celková čísla světové populace strmě stoupat. 

50. léta 20. století jsou pak ve znamení skutečné populační exploze, což má za následek 

nárůst světové populace o cca 3,5 mld. za 50 let do konce 20. století na celkový počet 6 mld. 

lidí.  

V roce 2011 se podle statistických dat, které shromažďuje internetový web 

Worldometers, odhaduje překročení hranice 7 mld. Přesněji je překročení 7 mld. lidí 

stanoveno na den 31.10.2011. V tento den také okamžitě vyvstaly spory o to, kde se 7. 
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miliardtý člověk narodil. Nárok na tohoto jubilejního novorozence si dělalo např. Rusko, 

Indie nebo Filipíny.  

2.3.2 Vývoj populace na území České republiky 

Následující řádky jsou věnovány vývoji populace na území České republiky. Veškerá 

číselná data použitá v této kapitole vycházejí z grafického zobrazení tohoto vývoje.  

Zdroj: Populační vývoj ČR. Demografie [online]. 2005 [cit. 2011-11-04]. Dostupné z WWW: 
<http://www.demografie.info/?cz_popvyvoj=>. ISSN 1801-2914. 
  
 Dostupné zdroje o vývoji populace na území dnešní České republiky zaznamenávají 

období od 13. století do současnosti. Je důležité podotknout, že číselné údaje v této i 

předchozí kapitole populačního vývoje ve světě, jsou z velké části pouze odhady, založené na 

hlubším a složitějším zkoumání profesionálních demografů. Nicméně v tomto období zde 

podle odhadů žil cca 1 mil. lidí. Poté následoval mírný nárůst a zhruba v polovině 14. století 

překročilo obyvatelstvo 2 miliony. Po dalším pozvolném nárůstu nastala na počátku 17. století 

změna, kdy až do 50. let 17. století populace klesla a to až o 1 mil. obyvatel na hodnotu, které 

dosahovala ve 14. století – tedy na 2 mil. lidí. Je zajímavé, že tento pokles je v dějinách 

obyvatelstva na území ČR až do 20. století zcela ojedinělý. Ve 2. polovině 17. století nastal 

opět nárůst, který byl ovšem strmější než kdy předtím. Tento trend pokračoval až do počátku 

20. století, kdy populace čítala přes 9 mil. obyvatel. 1. polovina 20. století je ve znamení 

velmi mírného poklesu, po kterém opět nastává populační růst. V roce 2000, kdy už můžeme 

hovořit o území samostatné České republiky, překročila hranici 10 mil. obyvatel. 

V posledních 10 letech je zaznamenána opět klesající tendence české populace. 

Obrázek 2.1 - Vývoj populace na území dnešní České republiky od 13. století 
(2050,2100 - prognóza) 
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2.3.3 Hrubá míra porodnosti a její vývoj ve vyspělých a rozvojových zemích 

 V kapitole 2.3.1 je popsán vývoj světové populace. Na základě toho lze jednoznačně 

říci, že lidská populace neustále roste, v posledních desetiletích dokonce rekordním tempem. 

V úvodní kapitole bylo také zmíněno, že již několik desetiletí nastává nerovnováha 

v populačním růstu ve světě podle vyspělosti zemí. V následujícím výňatku z tabulky 

můžeme zkráceně vidět tento vývoj. Kompletní tabulka, která zachycuje pětiletá období od 

50. let 20. století a výhled až do r. 2100 je řazena v příloze. 

Tabulka 2.1 - Hrubá míra porodnosti (v promile) v období 1950 - 2010 a výhled do roku 2100 

Období Svět Vyspělé státy Rozvojové země 
1950-1955 36,9 22,4 43,5 
1980-1985 27,7 14,5 31,8 
2010-2015 19,2 11,4 20,8 
2040-2045 14,7 11,1 15,3 
2070-2075 12,8 11,4 13,1 
2095-2100 12,1 11,4 12,2 

Zdroj: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World 
Population Prospects: The 2010 Revision, CD-ROM Edition.  
 

 Na základě výše uvedených čísel lze vypozorovat tendence ke sbližování míry 

porodnosti ve vyspělých státech a rozvojových zemích. Předpokládaný vývoj by měl být 

v budoucnu optimální pro zachování lidské populace a jednotlivých lidských ras a kultur. 

Účelnými opatřeními by se však mělo zamezit nekontrolovatelnému a neudržitelnému růstu 

populace, se kterým se naše planeta v současnosti potýká. Zalidňování s sebou nese mnoho 

dalších problémů. Těmi mohou být například nedostatek potravin, surovin, energií, pitné 

vody, zemědělské půdy, zvyšující se hustota osídlení nebo i válečné konflikty vlivem 

možného nedostatku něčeho z výše uvedeného. Mimo to rostoucí počet lidí na planetě 

ovlivňuje také stav životního prostředí, roste problém nadměrného množství odpadů, 

skleníkových plynů, globálního oteplování a může přispívat i ke snižování biodiverzity.   
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2.3.4 Optimální míra plodnosti 

  

 Existuje mnoho teorií o tom, zda lze určit nějakou optimální míru plodnosti. Někteří 

demografové, politologové a ekonomové mají za to, že není třeba řešit klesající plodnost ve 

vyspělých zemích a nelze ani uměle určovat optimální počet dětí, jež by měl připadnout na 

ženu. Jedním z nich je i Marek Loužek, působící v Centru pro ekonomiku a politiku, který se 

dokonce domnívá, že štědré pro rodinné politiky mohou mít přesně opačný efekt, než je 

zamýšlen – tedy místo zvýšení porodnosti její pokles. Problém z tohoto jevu podle nich 

vytvářejí hlavně média, která podněcují v lidech neopodstatněné obavy. Hovoříme o oblasti, 

kterou je třeba a lze řešit jedině v dlouhém období, jež čítá i několik desetiletí. Tak dlouho 

trvá, než je možné zvyšovat velikost jednotlivých generací (např. v ČR). Mohli bychom se 

dostat do bodu, kdy už bude nedostatek populace v reprodukčním věku, především žen, která 

by mohla zvrátit tento trend. 

 Pokud opustíme poněkud alternativní názory, pak za obecně uznávanou hodnotu 

plodnosti, která je třeba pro zachování populace, je považováno 2,131 dítěte na jednu ženu. Ve 

vyspělých zemích bývají tato čísla hluboko pod touto hranicí, ne jinak tomu je až na výjimky i 

v Evropské unii a stejně tak v České republice. Jednotlivým státům EU i ČR se budeme 

věnovat v dalších kapitolách. Průměrná míra plodnosti všech zemí EU se pohybuje okolo 

hodnoty 1,5932 dítěte na jednu ženu. Je logické, že dva lidi mohou nahradit opět pouze další 

dva lidé, jejich děti, aby zůstal zachován stávající stav, což při průměrné míře plodnosti 1,59 

nemůže stačit. Jelikož světová populace neustále roste, není problém v tom, že by nebylo 

dostatek lidí, ale může se stát, že některé současné národní kultury by mohly být ohroženy. 

 

  

                                                 

31 VANĚK Michal, Jana MAGNUSKOVÁ a Simona MATUŠKOVÁ. Důchodový systém: klíčový pilíř sociální 
politiky státu. In Ekonomická revue [online]. 2010 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ekf.vsb.cz/miranda2/export/sites-
root/ekf/cerei/cs/okruhy/cisla/vol13num2/dokumenty/VOL13NUM02PAP03.pdf>. 
32 Total fertility rate. Eurostat [online]. 27.1.2012 [cit. 2012-02-08]. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde220&plugin=1 
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Dílčí shrnutí 

 Na základě první kapitoly lze vyvodit, že populace se v různých fázích svého vývoje 

vyvíjí různým tempem. Je přitom ovlivněna mnoha faktory – zejména životní úrovní obyvatel 

a dostupností zdrojů obživy. V současné době existují dva hlavní trendy ve vývoji populace. 

Mezi první lze zařadit země, které se potýkají s nízkou hodnotou plodnosti, vysokou hodnotou 

střední délky života a nízkým přirozeným přírůstkem obyvatelstva. Tímto se vyznačují 

v drtivé většině vyspělé země s vysokou životní úrovní obyvatel. Druhý trend je 

charakteristický vysokými hodnotami plodnosti, vysokým přirozeným přírůstkem obyvatel a 

nízkou hodnotou střední délky života. Do této kategorie patří zejména rozvojové země 

s nízkou životní úrovní obyvatel. S rozvojem společnosti se také dostávaly do popředí 

populační teorie a populační myšlení, které rovněž prošly řadou změn. V současné době 

nevznikají nové populační teorie, ale jsou rozpracovávány zejména marxistické a 

malthusiánské populační teorie. 
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3. Populační vývoj Evropské unie v letech 2000 – 2011 

 Třetí kapitola je věnována populačnímu vývoji v Evropské unii. Jelikož modely 

sociální politiky mohou ovlivňovat velikost populace, budou popsány v začátku této kapitoly. 

Pozornost bude směřována zejména na ty, které jsou uplatňovány v zemích EU. Dále budou 

zhodnoceny trendy ve vývoji populace na počátcích vzniku unie a poté v období od roku 2000 

do současnosti. Každá členská země bude charakterizována počtem obyvatel a hodnotou 

plodnosti. Poté bude popsán vliv migrace na velikost populace EU a v závěru bude porovnána 

velikost populace Evropské unie s vybranými světovými ekonomikami. 

3.1 Typologie sociálních států v EU33 

 Model sociálního státu hraje podstatnou roli při hodnocení dopadů státní politiky na 

vývoj její populace. Různé modely upřednostňují různé skupiny obyvatel v rozdílné míře. 

Populaci lze z pozice státu ovlivňovat do jisté míry prostřednictvím vhodně zvoleného 

sociálního modelu, který však musí vycházet zejména z ekonomických, kulturních a 

historických hodnot daného státu. Prostřednictvím těchto modelů pak stát může působit na 

jednotlivce, rodiny s dětmi, obyvatele v důchodovém věku, subjekty trhu a další činitele podle 

toho, co je jeho prioritou.  

 Zřejmě nejznámější typologii sociálního státu zpracoval dánský sociolog a politolog 

Gøsta Esping-Andersen34. Podle uspořádání vztahu mezi státem, trhem a rodinou rozlišuje 3 

hlavní typy sociálního státu.   

 

Prvním typem je liberální sociální stát, ve kterém převažují testované dávky pomoci, 

nízký podíl univerzálních dávek a nízké sociální pojištění. Výhody putují převážně k 

občanům s nižšími příjmy, většinou pracující třídě, a těm, kteří jsou závislí na pomoci státu. 

V tomto modelu je pokrok ve formě sociální reformy velmi silně omezen tradicemi a 

liberálními pracovně-etickými normami. Je třeba optimalizovat výše dávek v poměru 

k meznímu sklonu výdělku z placené práce, aby nedocházelo k upřednostnění pobírání dávek. 

Podmínky pro získávání dávek jsou zpravidla přísné. Dávky jsou spojeny se sociálním 

                                                 

33 Převážná část této kapitoly vychází z členění Esping-Andersena In: ESPING-ANDERSEN, Gøsta. The Three 

Worlds of Welfare Capitalism. New Jersey: Princeton University Press, 1990. s. 26. - 28. ISBN 0-691-02857-5 
34 ESPING-ANDERSEN, cit. 33. 
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stigmatem a jsou typicky nízké. Stát podporuje trh a to buď pasivně – garantováním životního 

minima, anebo aktivně – subvencováním soukromých sociálních schémat. Typickým 

příkladem států využívajících liberální sociální model jsou USA, Kanada, Austrálie, částečně 

Velká Británie. 

 

Druhý typ sociálního státu je konzervativní (korporativistický) sociální model, který 

vychází z historického odkazu státem řízeného korporativistického systému, ale byl vylepšen 

v zajišťování potřeb v nové postindustriální třídní struktuře. V těchto konzervativních a silně 

korporativistických sociálních státech nikdy nebyla stěžejní liberální posedlost efektivitou 

trhu a přeměnou komodit na zboží, ani udělování sociálních práv nebylo opravdu spornou 

záležitostí. Převládalo zachování rozdílných statusů: práva tudíž byla přidělena třídě a statusu. 

Tento korporativismus byl začleněn pod státní správu, která byla perfektně připravena 

k přemísťování trhu jako poskytovatele blahobytu, a proto soukromé pojištění a vedlejší 

pracovní příjmy hrály mezní roli. Na druhé straně stát kladl důraz na podporu rozdílnosti 

statusů ve společnosti, jelikož přerozdělovací dopad byl zanedbatelný. Korporativistické 

systémy jsou typicky vytvářeny církví, a proto jsou silně oddané uchování tradičních 

rodinných hodnot. Sociální pojištění typicky nezahrnuje nepracující ženy a rodinné výhody 

podporují mateřství. Denní péče a běžné rodinné služby jsou znatelně nerozvinuté: princip 

subsidiarity slouží ke zdůraznění toho, že stát bude zasahovat pouze v případě, kdy je 

vyčerpána schopnost rodiny uspokojit potřeby svých členů. Tento typ je uplatňován ve 

státech, jako je Rakouskou, Německo, Francie a Itálie. 

 

Třetí typ sociálního státu je složen ze států, ve kterých principy univerzalismu a 

dekomodifikace sociálních práv byly rozšířeny také na novou střední třídu. Můžeme ho 

nazvat sociálně demokratický systém. V těchto státech byla sociální demokracie jasně 

převládající silou po sociální reformě. Spíše než toleranci dualismu mezi státem a trhem, mezi 

dělnickou třídou a střední třídou, sociální demokraté sledovali blahobyt státu, který by 

podporoval rovnost nejvyšší úrovně, ne jen v rámci minimálních potřeb jako tomu bylo u 

předchozích modelů. Tento model potlačuje trh a následně konstruuje v podstatě univerzální 

podporu ve prospěch sociálního státu. Všechny dávky jsou závislé a všechny musí být 

povinně vyplaceny. Sociálně demokratický systém zrovnoprávnění je adresován jak trhu, tak 

tradiční rodině. Principem není čekat, dokud nebude vyčerpána schopnost rodiny uspokojit 

své potřeby sama. Ideálem není maximalizovat závislost na rodině, ale schopnost nezávislosti 
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jedince. Výsledkem je sociální stát, který garantuje dávky přímo dětem, starým lidem a 

potřebným. Nese těžké břemeno sociálních služeb, ne jen služby potřebným rodinám, ale také 

dovoluje ženám zvolit si práci před domácností. Typickými představiteli toho režimu jsou 

skandinávské země – Švédsko a Norsko. 

 

Kromě těchto tří základních typů byly postupem času vytvořeny další transformované 

sociální modely. Mnoho z autorů35, zabývajících se typologií sociálního státu, vycházelo 

z typologie Esping-Andersena a doplňovalo ji různými aspekty. Z pohledu této práce je velmi 

zajímavý tzv. latinský36 (jižní) typ. Ten je pro rodinně orientovaný. Svým nevměšováním je 

podobný režimu liberálnímu, na rozdíl od něho se však spoléhá na pomoc rodiny v ochraně 

svých členů před ekonomickými a sociálními riziky37. Ekonomická aktivita žen v těchto 

zemích je velice nízká, konflikt rodiny a zaměstnání je zde výrazný a napomáhá u mladých 

žen k odkladu či odmítnutí založení vlastní rodiny38. Tento typ je využíván v některých 

jižních státech, v Evropě například částečně v Itálii a Španělsku. 

Zařazení státu do některého z modelů bývá velmi komplikované. Každý stát se ve své 

podstatě zajisté přikloní k některému z typů, ať už z výše zmíněných nebo jiných, ale zároveň 

se vyznačuje i jistými odlišnostmi, obměnami a kombinacemi od teoretického vymezení 

jednotlivých typů sociálního státu. 

  

                                                 

35 Např. Leibfried, Ferrera In: KVAPILOVÁ, Jana. Typy státu blahobytu a Česká republika. Brno, 2010. 
Dostupné z: http://is.muni.cz/th/172172/esf_m/diplomkaJKfin.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 
Ekonomicko-správní fakulta. 
36 LEIBFRIED, Stephan. Towards a European Welfare State?: On integrating poverty regimes into the 

European Community. 1. vyd. London: Routledge, 1993. ISBN 0-415-07042-2.  
37 MITCHELL, Eva. Typologizace sociálního státu v díle G. Esping-Andersena. In: Socioweb: Sociologický 

webzin [online]. 4. 1. 2010 [cit. 2012-02-02]. Dostupné z: 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=337&lst=119  
38 MITCHELL, cit. 37. 
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3.2 Populační vývoj Evropské unie 

 Struktura a počet obyvatel v jednotlivých zemích EU jsou velmi rozdílné. V první 

části bude popsán vývoj populace EU od jejího založení a velikost populace unie jako celku. 

Druhá část bude věnována současné velikosti populace jednotlivých členských států a jejich 

hodnotám plodnosti. V závěru této kapitoly je pozornost soustředěna na země, které se ve 

vybraných ukazatelích odklání od průměru EU a jakým směrem. 

3.2.1 Vývoj populace v EU  

Z tabulky 3.1 lze usoudit, že počet obyvatel Evropských společenství a poté Evropské 

unie v rozmezí od 50. let 20. století do roku 2000 trvale rostl, což je důsledek dvou rozdílných 

příčin. Za první lze považovat fakt, že se až na drobné výkyvy trvale zvyšuje počet obyvatel 

v jednotlivých zemích unie, což zvyšuje jejich celkový počet. Druhým důvodem je 

samozřejmě postupné rozšiřování společenství původních šesti členů o nově příchozí státy. 

Zatímco růst populace EU vlivem nárůstu počtu obyvatel v národních státech je pozvolný, 

příchodem nových států může skokově narůst až o desítky milionů lidí. Je proto velmi 

důležité přijímat do unie jen skutečně připravené státy, schopné přizpůsobit se změnám 

takového rozsahu. Stejně tak unie musí být ve fázi, kdy je schopna pojmout takové množství 

lidí a přizpůsobit tomu své vnitřní fungování.  

V tabulce 3.1 je zachycen stav obyvatel v roce 1950 u zemí, které v této době 

projednávaly vznik prvního evropského společenství. Těmi byly Německo, Francie, Itálie, 

Belgie, Nizozemí a Lucembursko. V roce 1973 došlo k prvnímu rozšíření o Dánsko, Irsko a 

Spojené království a tím i k prvnímu skokovému navýšení o nové obyvatele společenství. 

Řecko přistoupilo jako jediný stát v roce 198139 a se svým počtem obyvatel celkovou 

populaci unie nijak výrazně nerozšířilo. V pořadí třetí rozšíření bylo v roce 1986 o Španělsko 

a Portugalsko. Zde zejména díky Španělsku došlo jednorázově k rozšíření unie o více než 48 

mil. obyvatel. Při rozšíření v roce 1995 přistoupily 3 státy – Rakousko, Finsko a Švédsko, 

nicméně jejich souhrnný počet obyvatel nedosahoval ani poloviny předchozího rozšíření. 

V roce 2000 bylo v Evropské unii celkem 379,727 mil. obyvatel. Toto číslo je 

výsledkem prostého součtu obyvatel jednotlivých členských zemí v daném roce.  

                                                 

39 Řecko v tabulce 2.1 od r. 1980 – minimální meziroční rozdíl. 



26 

 

Tabulka 3.1 - Vývoj populace EU15 (v mil.) 

Zdroj: International Programs. U.S. Census Bureau [online]. 2012 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z: 
http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php, vlastní zpracování 

Již v 90. letech byla vedena jednání o přistoupení států střední a východní Evropy. Na 

přelomu tisíciletí toto rozšíření dostávalo konkrétní podoby a nedlouho poté, v roce 2004, 

došlo k dosud největšímu rozšíření unie o deset členů, včetně České republiky. V tabulce 3.2 

lze vidět pokračování vývoje počtu obyvatel v EU. Obyvatelstvo unie se tak jednorázově 

rozrostlo cca o 74 mil. lidí. V roce 2007 pak došlo prozatím k poslednímu rozšíření o 

Rumunsko a Bulharsko. Zejména díky Rumunsku se obyvatelstvo rozrostlo o dalších cca 29 

mil. lidí. Oproti předchozí statistice, znázorněné v tabulce 3.1, je v této viditelná nová 

tendence. V EU15 až na drobné meziroční výkyvy nedocházelo k poklesu obyvatel 

v jednotlivých členských státech.  U některých východních států, konkrétně Estonska, 

Lotyšska, Litvy, Maďarska, Rumunska a Bulharska, však dochází k trvalému úbytku 

obyvatel. I přes tento trend vyjmenovaných zemí celkový počet obyvatel unie stále roste. 

V roce 2010 obyvatelstvo unie překročilo hranici 500 mil. lidí. Částečně je tento růst 

způsoben přirozeným přírůstkem v jednotlivých členských státech a částečně příchodem 

imigrantů do zemí unie. Vliv migrace na populaci EU bude nastíněn v jedné z dalších částí 

této kapitoly. 

  

Země          
Rok 1950 1960 1970 1973 1980 1986 1990 1995 2000 

Nizozemí 10,121 11,494 13,043 13,449 14,155 14,585 14,966 15,476 15,930 
Belgie 8,639 9,119 9,638 9,738 9,847 9,862 9,969 10,155 10,264 

Německo 68,375 72,481 77,783 78,950 78,298 77,713 79,380 81,654 82,184 
Francie 42,518 46,584 51,918 53,333 55,110 56,725 58,168 59,712 61,137 

Lucembursko 0,296 0,314 0,339 0,350 0,364 0,369 0,383 0,410 0,439 
Itálie 47,105 50,198 53,661 54,797 56,451 56,717 56,713 57,295 57,784 

Dánsko    5,022 5,123 5,121 5,141 5,233 5,337 
Irsko    3,073 3,401 3,541 3,508 3,614 3,822 
UK    56,210 56,314 56,751 57,411 58,187 59,140 
Řecko     9,643 9,951 10,130 10,458 10,559 

Španělsko      38,708 39,351 39,765 40,589 
Portugalsko      9,907 9,923 10,066 10,336 
Rakousko        8,047 8,113 
Švédsko        8,878 8,924 
Finsko        5,105 5,169 

EU15 177,05 190,19 206,38 274,92 288,706 339,95 345,043 374,055 379,727 
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Tabulka 3.2 – Vývoj populace EU27 (v mil.) 

Země                     Rok 2004 2007 2011 
EU15 385,143 391,969 399,344 

Česká republika 10,211 10,287 10,532 
Estonsko 1,351 1,342 1,340 

Kypr 0,730 0,778 0,804 
Litva 3,445 3,384 3,244 

Lotyšsko 2,319 2,281 2,229 
Maďarsko 10,116 10,066 9,985 

Malta 0,399 0,407 0,417 
Polsko 38,190 38,125 38,200 

Slovinsko 1,996 2,010 2,050 
Slovensko 5,380 5,393 5,435 
Rumunsko  21,565 21,413 
Bulharsko  7,679 7,504 

EU celkem 459,28 495,286 502,497 
Zdroj: Population at 1 January. Eurostat [online]. 2012 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1, 
vlastní zpracování 

 Je zřejmé, že populace v Evropské unii nabývá na velikosti a tento trend je 

předpokládán i v následujících letech. Podle odhadů Eurostatu by měla populace EU jako 

celku růst zhruba do období roku 2040 až na hodnotu okolo 525,740 mil. lidí. Poté by měla 

začít pozvolně klesat. Tento odhad je prováděn na základě současných dostupných dat a 

scénářů budoucího vývoje. Je třeba přihlédnout také ke skutečnosti, že se v průběhu těchto let 

může EU dále rozšiřovat. V takovém případě by došlo k mnohem výraznějšímu nárůstu, než 

je odhadováno v projekci současných 27 států. Obyvatelstvo EU by podstatně narostlo, kdyby 

došlo k přistoupení tolik diskutovaného Turecka, jehož obyvatelstvo čítá cca 7941 mil. lidí. 

 

 

  

                                                 

40 Population Projections. Eurostat [online]. 2012 [cit. 2012-03-12]. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00002&plugin=1 
41 International Programs. U.S. Census Bureau [online]. 2012 [cit. 2012-02-11]. Dostupné z: 
http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php 
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3.2.2 Současná velikost populace jednotlivých členských států EU a jejich hodnoty 

plodnosti 

V následující části následuje přehled počtu obyvatel v roce 2011 a hodnotách 

plodnosti v roce 2009/2010 v jednotlivých zemích EU. Země jsou řazeny sestupně podle 

počtu obyvatel. Zdrojem použitých statistických dat je statistický úřad Eurostat.  

Tabulka 3.3 - Velikost populace a hodnota plodnosti v členských zemích EU 

Země Počet obyvatel (mil.) 2011 Hodnota plodnosti (2010) 
Německo 81,751 1,39 
Francie  65,07542   2,0043 

Spojené království 62,435   1,94d 
Itálie 60,626   1,41d 

Španělsko 46,152  1,39 
Polsko 38,200  1,38 

Rumunsko  21,413p   1,38d 
Nizozemí 16,655  1,79 
Řecko 11,309  1,44 
Belgie  10,951p   1,84d 

Portugalsko 10,636   1,32d 
Česká republika 10,532  1,49 

Maďarsko   9,985  1,25 
Švédsko   9,415  1,98 

Rakousko  8,404  1,44 
Bulharsko  7,504  1,49 

Dánsko  5,560  1,87 
Slovensko  5,435  1,40 

Finsko  5,375  1,87 
Irsko  4,480  2,07 
Litva   3,244  1,55 

Lotyšsko   2,229  1,19 
Slovinsko   2,050  1,57 
Estonsko   1,340  1,63 

Kypr    0,804p   1,51d 
Lucembursko   0,511  1,63 

Malta   0,417  1,38 
EU 27 502,477p   1,59d 

Zdroj: Population at 1 January. Eurostat [online]. 28. 1. 2012 [cit. 2012-02-08]. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1  

                                                 

42 Předběžný údaj za daný rok. Dále bude značen písmenem „p“ v horním indexu. 
43 Údaj za rok 2009. Vzhledem k minimálním meziročním rozdílům ho lze užít ke srovnání s daty za rok 2010. 
Dále bude značen písmenem „d“ v horním indexu. 
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 V kapitole 2.3.4 je objasněna obecně uznávaná optimální hodnota plodnosti, která je 

stanovena na výši 2,1 dítěte na jednu ženu. Žádná z členských zemí EU nedosahuje této 

hodnoty, avšak jsou země, které se od ní vzdalují méně než jiné nebo se jí dokonce velmi 

přibližují, a země, které jsou hluboko pod touto hranicí. Poslední dostupná hodnota 

propočtená z národních dat všech 27 členských států je z roku 2009. V tomto roce byla tedy 

průměrná hodnota plodnosti v EU 1,5944 dítěte na jednu ženu. Průměrná hodnota plodnosti 

EU27 se od roku 2003 do roku 2009 pohybovala v rozmezí hodnot 1,47 – 1,6045. V letech 

2003 – 2008 měly tyto hodnoty rostoucí tendenci. V roce 2009 tato hodnota poprvé od 

počátku jejího sledování zaznamenala mírný pokles. 

 Následující výčet států bude rozdělen do 3 skupin. Do první skupiny bude patřit 10 

států s nejnižší hodnotou plodnosti. Do druhé skupiny bude patřit 8 států s nejvyšší hodnotou 

plodnosti. Poslední, třetí, skupinu bude tvořit 9 států pohybujících se kolem průměru EU. 

Tabulka 3.4 - Státy EU a jejich pozice v hodnotě plodnosti vzhledem k průměru EU (r. 2009) 

Skupina států: Státy Hodnota 

s nejnižšími hodnotami 

Lotyšsko, Maďarsko, 
Portugalsko, Německo, 
Rumunsko, Rakousko, Polsko, 
Španělsko, Itálie, Slovensko 

1,31 – 1,41 

s nejvyššími hodnotami 
Nizozemí, Dánsko, Belgie, 
Finsko, Spojené království, 
Švédsko, Francie, Irsko 

1,79 – 2,07 

s hodnotami kolem ø EU 

Malta, Česká republika, Kypr, 
Řecko, Slovinsko, Litva, 
Bulharsko, Lucembursko, 
Estonsko 

1,43 – 1,62 

Zdroj: Total fertility rate. Eurostat [online]. 27.1.2012 [cit. 2012-02-08]. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde220&plugin=1, 
vlastní zpracování 

 Státy byly rozděleny tak, aby v jednotlivých skupinách nedocházelo ke skokovým 

rozdílům. Státy v každé skupině nejsou řazeny náhodně, ale tak, aby odrážely skutečné pořadí 

zemí v roce 2009 v dané skupině. To znamená, že například ve skupině zemí s nejvyššími 

hodnotami plodnosti dosahuje Nizozemí 1,79 a Irsko 2,07, ostatní státy se pohybují v tomto 

                                                 

44 Total fertility rate. Eurostat  [online]. 27. 1. 2012 [cit. 2012-02-08]. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde220&plugin=1  
45 Total fertility rate, cit. 44. 



30 

 

rozmezí. Podle toho, kterému státu se v tabulce více blíží, můžeme odhadnout, jakým směrem 

směřuje jejich hodnota.  

3.2.3 Střední délka života v zemích EU 

 V kapitole 2.1.1 je vysvětlen pojem střední délka života neboli naděje dožití. Je to 

předpokládaná délka života při narození. Lze stanovit dvě tvrzení, která v podstatě vystihují 

současné trendy ve vývoji vyspělých zemí tohoto ukazatele. 

1. Předpokládaná délka života má v čase rostoucí tendenci. 

2. Ženy se průměrně dožívají vyššího věku než muži. 

Pokud je pozornost soustředěna na první tvrzení, lze stanovit hned několik faktorů, které 

se podílejí na tomto vývoji. Za jeden z nejvýznamnějších lze bezpochyby považovat 

zkvalitnění zdravotní péče a rozvoj medicíny a nových technologií. Dalším je také zvyšování 

hygienických standardů obyvatel vyspělých zemí. Svou roli hraje také současná integrace 

zemí, díky níž je předcházeno válečným konfliktům a tím i rozsáhlejším ztrátám na životech. 

Délku života může v současnosti ovlivnit také propagovaný zdravý životní styl a podpora 

aktivního stárnutí obyvatel. Druhé tvrzení je způsobeno převážně přirozenou dělbou práce 

mužů a žen ve společnosti. Muži obvykle vykonávají některé typy prací (ať už profesních 

nebo v domácnostech), které vyžadují větší fyzickou náročnost než ty, které obvykle 

vykonávají ženy. Muži také mnohdy vykonávají rizikovější povolání, ve kterých je větší 

pravděpodobnost pracovních úrazů. Z tohoto důvodu se ženy ve většině případů ve vyspělých 

zemích dožívají vyššího věku než muži.  

 

Následující číselné údaje o střední délce života v jednotlivých zemích podle pohlaví 

pocházejí ze statistického úřadu Eurostat46. Ženy se v zemích EU dožívají velmi vysokého 

věku, zejména v zemích s vysokým životním standardem a také v jižních státech. V zemích 

s vysokým životním standardem z důvodu vysoce kvalitní, dostupné a moderní zdravotní 

péče. Do této kategorie lze zařadit země jako je Německo, Lucembursko, Rakousko, Finsko, 

                                                 

46 Life expectancy at birth, by gender. Eurostat  [online]. 27.1 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00025&language=e
n  
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Švédsko nebo třeba Irsko. Naděje dožití je v těchto zemích v posledních letech přes 83 let a 

nadále stoupá. V jižních státech se ženy dožívají vysokého věku zejména díky odlišné skladbě 

potravin a odlišnému životnímu stylu. Mezi tyto země lze zařadit například Španělsko, Maltu, 

Portugalsko nebo Řecko. Naděje dožití žen v těchto státech je v průměru také přes 83 let. 

V ostatních státech se naděje dožití žen pohybuje okolo 78-82 let. Nejnižšího věku se dožívají 

ženy v zemích východní Evropy – v Bulharsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku a 

Slovensku. 

 

Co se týče střední délky života u mužů, zde panuje naprosto totožný trend, jako u žen. 

Rozdíl nastává ve výši střední délky života, která je u mužů kratší než u žen. Stejně jako u žen 

se i muži dožívají nejvyššího věku v zemích s vysokým životním standardem, jako je 

Německo, Rakousko, Irsko, Nizozemí nebo Švédsko. Předpokládaná délka dožití se 

v současné době pohybuje okolo 77-79 let. Vysokého věku se dožívají muži také v jižních 

státech – v Řecku, Španělsku, Itálii, Francii a Maltě. Zde se muži taktéž dožívají zhruba 77-79 

let. V ostatních státech pak panují větší rozdíly dožití než mezi ženami. Mezi státy s nejnižší 

očekávanou délkou života v EU v současné době patří Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko a Rumunsko. V těchto státech se naděje dožití pohybuje pouze okolo 68-70 let. 

Oproti předchozím vyjmenovaným tak dochází až k desetiletému rozdílu. V ostatních 

nejmenovaných státech EU se střední délka života u mužů pohybuje v rozmezí 71-76 let. 

3.3 Vliv migrace na populaci EU 

 Po nesčetných reformách následovalo odstranění některých technických, právních a 

administrativních překážek, což umožnilo zahájit fungování jednotného evropského trhu 

v roce 1992. Došlo tím k uvolnění pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v rámci zemí EU. 

Pohyby obyvatel mezi jednotlivými členy EU tvoří velkou část z celkových migračních 

proudů v rámci unie. Tyto však nemají vliv na celkový počet obyvatel unie, pouze mění jejich 

rozmístění. Celkový počet osob žijících na území EU však může ovlivnit imigrace lidí do unie 

žijících mimo ni. Přesný počet těchto osob je však v podstatě nezjistitelný a to hned 

z několika důvodů. Prvním z nich je zpravidla častá změna místa pobytu podle aktuálních 

potřeb imigranta. Druhým důvodem bývá imigrace bez patřičného povolení. Odhady 

statistického úřadu Eurostat pochází z let 2004 – 2008. V tomto období se každoroční 

odhadovaný počet imigrantů do zemí EU pohyboval mezi 3,3 až 4 mil. lidí. Dále je sledován 
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také celkový počet cizinců žijících v zemích EU, kde jsou zařazeni cizinci příchozí ze zemí 

stojících mimo EU i občané EU žijící v jiném, než svém národním, státě. Podle odhadů 

Eurostatu z let 2007 – 2010 se tento ukazatel pohybuje v rozmezí od 28,91 mil. cizinců v roce 

2007 a každoročně roste až na hodnotu 32,48 mil. cizinců v roce 2010. 

Do zemí unie přicházejí v hojném počtu lidé žijící mimo ni z nejrůznějších koutů 

světa, motivováni různými pohnutkami. Těmi nejčastějšími jsou prohlubující se rozdíly 

v životní úrovni obyvatel žijících v unii a v zemích „třetího světa“, pracovní příležitosti, 

studijní příležitosti a další neekonomické podněty. V poslední době se také do popředí 

dostává tzv. „environmentální migrace“47, což znamená přesídlení do místa s lepším životním 

prostředím. Lze rozlišit dva základní směry imigrace do Evropy. Jedná se o směr jižní a 

východní. Jižním směrem proudí do Španělska, Portugalska, Francie a Itálie především 

nelegální imigranti z Afriky48. Tzv. východním směrem proudí hlavně do Německa, 

Rakouska, ale v poslední době již také do České republiky a dalších středoevropských států 

přistěhovalci hlavně ze zemí bývalého sovětského svazu49. Některé ze zemí EU jsou zařazeny 

také v žebříčku zemí s nejvyšším počtem imigrantů pro rok 2010, sestavovaného Světovou 

bankou a zveřejněného ve zprávě Migration and Remittances Factbook 2011. Mezi prvními 

deseti se umístilo Německo (3. místo, 10.8 mil. imigrantů), Spojené království (6. místo, 7 

mil. imigrantů), Španělsko (7. místo, 6.9 mil. imigrantů) a Francie (8. místo, 6.7 mil. 

imigrantů)50. V žebříčku sledovaných zemí se dále umístila Itálie a Nizozemí. V žebříčku 

s nejvyšším procentuálním zastoupením imigrantů vzhledem k národní populaci se umístilo 

Lucembursko s 35.2 %. Mezi zeměmi, odkud nejvíce lidí emigruje, se ze zemí EU umístilo 

Spojené království (8. místo, 4.7 mil. emigrantů), Německo (13. místo, 3.5 mil. emigrantů), 

Itálie (14. místo, 3.5 mil. emigrantů) a Polsko (15. místo, 3.1 mil. emigrantů)51. Níže v tomto 

žebříčku se umístilo také Rumunsko, Portugalsko a Francie. V procentuálním vyjádření je 

v žebříčku zařazena Malta a Portugalsko. S nástupem světové finanční krize však dochází 

k částečnému útlumu migračních pohybů. Legální imigrace do zemí unie je však jejími 

institucemi do jisté míry považována za přínosnou. „Pracovníci ze zahraničí jsou důležití pro 

                                                 

47 ANTOŠOVÁ, Naděžda. Globalizace a mezinárodní organizace. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická Univerzita 
Ostrava, 2007. s. 52. ISBN 978-80-248-1463-6.  
48 Imigrační politika. Encyklopedie - Evropa 2045 [online]. [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: 
http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=2&tema=60  
49 Imigrační politika, cit. 48. 
50 Migration and remittances factbook 2011. Washington DC: The World Bank, 2011. 2nd Edition. ISBN 978-0-
8213-8511-1. Dostupné z: http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf 
51 Migration and remittances factbook 2011, cit. 50. 
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zajištění hospodářského růstu a blahobytu. V příštích letech to bude platit ještě více, jelikož 

obyvatelstvo EU stárne a počet pracovních sil se snižuje. Přistěhovalci, zejména 

kvalifikovaní, budou hrát důležitou úlohu při zachování vysokých úrovní zaměstnanosti, 

vykonávání nezbytné práce a financování důchodů pro rostoucí počet starších občanů
52

.“ 

 

3.4 Srovnání populace EU s vybranými světovými ekonomikami 

 Jednotlivé členské státy EU nemohou dosáhnout tak velké významnosti ve světovém 

obchodě a světové ekonomice, jaké v současnosti dosahují tím, že jsou spojeny pod záštitou 

Evropské unie. Od druhé poloviny 20. století až do současnosti však existuje několik států 

Evropy, zejména Německo, Velká Británie a Francie, které byly a jsou celosvětově 

významnými obchodními partnery a ekonomicky i populačně silnými státy. Země východní 

Evropy, dříve patřící k Sovětskému svazu, byly oproti těmto západním mocnostem značně 

zaostalé, zejména v budování tržních ekonomik. Některé státy jižní Evropy taktéž dost 

zaostávaly za vyjmenovanými západními státy. Ostatní země, ač vyspělé a ekonomicky 

schopné, nedosahovaly příliš velkého počtu obyvatel a jejich význam tak byl malý.  

 Pro srovnání populace EU s populacemi vybraných světových ekonomik jsou zvoleny 

Spojené státy americké jako zástupce amerického kontinentu a zároveň představitele 

integračního uskupení ve formě federace. Druhým zvoleným státem je Japonsko, jako 

zástupce jedné z nejsilnějších ekonomik světa a v asijské části. Krátce bude porovnána 

populace EU také se dvěma státy, které v posledních letech zaznamenávají velký hospodářský 

růst – Čínou a Indií. Ty podle prognóz budou hrát v budoucnu jedny z nejvýznamnějších rolí 

na poli světové ekonomiky. 

 

 

 

                                                 

52 Příležitost a výzva: Migrace v Evropské unii. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2010. ISBN 978-
92-79-12647-5. Dostupné z: http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/81/cs.pdf  
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Spojené státy americké (USA) 

 Je jisté, že USA jsou jedním z největších konkurentů ve světové ekonomice a 

v současnosti jsou na prvních příčkách žebříčků světových ekonomik53. Konzumní společnost 

v USA je velkým odbytištěm pro výrobky a služby, s dlouhou tradicí tržní ekonomiky. 

V kapitole 3.2.1 byl určen počet obyvatel EU na 502 mil. lidí. V USA žije podle odhadů pro 

rok 2012 cca 31454 mil. obyvatel. Německo, Francie a Velká Británie jsou 

konkurenceschopné země, ale žádná nedosahuje ani třetiny velikosti populace USA. 

Sjednocením se pod záštitu EU tak dochází i ke konkurenceschopnosti v oblasti velikosti trhu.  

Japonsko 

 Japonsko je taktéž jedna z nejsilnějších ekonomik světa a bezpochyby nejsilnější 

ekonomikou světa na Asijském kontinentu. Je známé zejména pro svou disciplinovanost a 

profesionalitu při práci, a vývoj a zavádění nových technologií. Na rozdíl od USA zde mají 

vláda a státní orgány výraznější vliv na řízení ekonomiky. Podle odhadů pro rok 2012 má 

Japonsko cca 127 mil. obyvatel. EU má zhruba čtyřnásobek obyvatel a přesto je Japonsko 

schopno konkurovat jak jí, tak USA. V žebříčkách světových ekonomik bývá na 3. místě. 

Čína 

 Čínská ekonomika se vyznačuje oblastmi, zejména je tím myšleno velkými městy, 

kam je směřována výroba. Je zde velká dostupnost levné pracovní síly, která se podílí na tom, 

že ekonomika Číny roste vysokým tempem. Problémem je mimo jiné např. ekologie, protože 

Čína se nezavázala dodržovat Kjótský protokol nebo velké disparity v životní úrovni obyvatel 

ve městech a na venkově. Čína postupně buduje tržní hospodářství. Podle odhadu pro rok 

2012 žije v Číně 1,34355 mld. lidí. Oproti EU je to více než dvojnásobek a i přesto je schopna 

ji v některých oblastech konkurovat. V žebříčku světových ekonomik už Čína přeskočila 

Japonsko a je na druhém místě. 

 

                                                 

53 Např. v žebříčku renomovaného britského institutu Centre for Economics and Business Research. 
54 International Programs. U.S. Census Bureau, cit. 41. 
55 International Programs. U.S. Census Bureau, cit. 41. 



35 

 

Indie 

 Indie je velmi rychle se rozvíjejícím státem s velkým potenciálem do budoucna. 

V současnosti se snaží řešit problém s nedostatkem energie, budováním infrastruktury, 

zvyšováním konkurenceschopnosti ve výrobě a zároveň výrazně neohrožovat životní 

prostředí. Problémem v Indii bývá odliv kvalifikované pracovní síly, špatná infrastruktura a 

záporná obchodní bilance56. Podle odhadu pro rok 2012 žije v Indii 1,205 mld. obyvatel. To je 

sice obrovské odbytiště, ale v případě Indie s nízkou kupní silou u většiny obyvatel. Oproti 

EU je to více než dvojnásobek lidí.   

Dílčí shrnutí 

Z předchozího vyplývá jediné – ne vždy záleží na velikosti populace dané ekonomiky, 

resp. velikost populace nemusí být úměrná hospodářské prosperitě země. V případě, že 

ekonomika funguje správně, je však velký počet obyvatel bezpochyby výhodou. Evropská 

unie má dobrý základ v silných západních ekonomikách. Většina států střední, jižní a 

východní Evropy vzhledem ke svému historickému vývoji za těmito zeměmi zaostává a 

mnohé z nich budují tržní ekonomiky ve svých zemích a své místo ve světové ekonomice. 

Zejména tyto státy by však zřejmě nikdy nedosáhly takového významu jako pod záštitou 

Evropské unie. Je také zajímavé sledovat rozdílnosti fungování vyjmenovaných ekonomik. 

Ač každá uplatňuje jiný systém, všem se daří být významnými obchodními partnery a 

významnou konkurencí. 

 

 

 

  

                                                 

56 Indie - Ekonomická charakteristika země. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. 2011 [cit. 
2012-03-11]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/indie/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html 
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4. Analýza socioekonomických dopadů vývoje populace v ČR 

 Účelem této kapitoly je přiblížit sociální a ekonomické dopady populačního vývoje 

v České republice. Pro účely této práce budou socioekonomické dopady chápány jako možné 

důsledky demografického vývoje v ČR, jež by mohly ovlivnit ekonomickou a sociální situaci 

jejích obyvatel. Tyto důsledky pak lze spatřovat téměř ve všech ekonomických a sociálních 

aspektech od vývoje důchodů domácností až po celkovou životní úroveň obyvatel. Nejprve 

bude krátce nastíněna populační politika uplatňovaná v minulosti a její efekty. V další části 

bude následovat vývoj a současný stav vybraných ukazatelů a jejich dopad na sociální a 

ekonomické aspekty populace v ČR. V závěru této části budou navržena teoretická, avšak 

možná, řešení nepříliš příznivého populačního vývoje. 

4.1 Historický vývoj populační politiky v ČR 

 Populační politika je předmětem zkoumání několika vědních oborů, které se v ní 

navzájem prolínají a nelze je při jejím formování opomínat. Zájem vzbuzuje zejména mezi 

demografy, ekonomy a sociology, okrajově se však může dotýkat i dalších. Lze na ni nahlížet 

v širším nebo užším pojetí. V užším pojetí je chápána především jako „opatření koncipovaná, 

přijatá a realizovaná přímo za účelem ovlivnění demografické reprodukce
57

.“ Po vzniku 

Československa začátkem 20. století se postupně začala demografie vyčleňovat jako 

samostatný vědní obor, a pronikla i na univerzitní půdu58. Populační trendy a tendence byly 

už v dřívějších dobách zájmem mnohých autorů (viz. kapitola 2.2), nicméně nedocházelo 

k sestavování komplexních programů a opatření na formování konkrétní populační politiky 

žádoucím směrem. Nárazově se však vyskytovala opatření na podporu mateřství, sňatečnosti 

apod. Výraznější rozvoj demografie a jí příbuzných oborů pozastavila 2. světová válka, kdy 

byly řešeny problémy významnějšího charakteru.  

 

 

                                                 

57 KALIBOVÁ Květa, Zdeněk PAVLÍK a Alena VODÁKOVÁ. Demografie (nejen) pro demografy. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-30-3. 
58 Jindřich Matiegka (1862 - 1943) v roce 1897 založil Ústav pro antropologii a demografii a v jeho rámci též 
začal přednášet základy demografie od školního roku 1899/1900. U nás vzniká demografie jako univerzitní obor 
v přímé návaznosti na antropologii. In: Historie. Demografie [online]. 2005 [cit. 2012-03-14]. Dostupné z: 
http://www.demografie.info/?cz_ceskoslovensko= 
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4.1.1 Populační politika v období 1945 - 1970 

 

Po skončení 2. světové války v roce 1945 byla úhrnná plodnost 2,6759, v roce 1946 

nastal meziroční nárůst úhrnné plodnosti o 0,58 na hodnotu 3,2560. Tento nárůst je přičítán 

částečně návratu mužů z války, částečně odloženým sňatkům a porodům v době války a 

konečně také tehdejší euforii a víře v lepší budoucnost. V předválečném období první 

republiky byly přídavky na děti vypláceny jen veřejným a státním zaměstnancům, a to pouze 

pro první a druhé dítě, v roce 1945 se přídavky rozšířily na všechny pojištěnce a rodinný 

přídavek byl vyplácen na každé nezaopatřené dítě61. Rodiny s dětmi byly zvýhodňovány 

nízkými cenami v přídělovém hospodářství, dále byly vypláceny například vánoční příspěvky, 

na jejichž výši měl vliv počet nezaopatřených dětí62. Po roce 1946 však nastalo období 

několika desetiletí, kdy až na drobné meziroční výkyvy docházelo k trvalému poklesu 

plodnosti. To bylo impulsem pro tehdejší vládu, aby se začala věnovat také otázkám 

populační politiky. V Československu nebyla předem ustanovena žádná populační politika, jíž 

by se měl stát řídit. Ta byla vytvářena v průběhu budování tehdejší socialistické společnosti 

podle aktuálních potřeb a teprve v praxi nabývala konkrétní podobu.  

Z počátku příspěvky měly sloužit k vyrovnávání rozdílů rodin bezdětných a rodin 

s dětmi, jejich prvotní účel tedy nebyl povzbuzení porodnosti.  Člověk byl ztotožňován 

prvotně s pracovní silou, problém si mnoho politiků začalo uvědomovat ve chvíli, kdy se 

rozvíjející průmysl a ekonomika dostaly do rozporu s tradičním pojetím ženy v domácnosti a 

bylo potřeba je zapojit do pracovního procesu. To s sebou však nešlo mnoho problémů, 

zejména nedostatečný systém podpůrných zařízení umožňujících sladění pracovního a 

rodinného života (např. jesle, mateřské školky...) a zpravidla nízkou kvalifikaci žen. V době 

rozvoje těchto zařízení a budování systému finanční podpory rodinám s dětmi byl kladen 

důraz také na zlepšení životních podmínek. To mělo za následek budování rozsáhlé bytové 

výstavby a přesídlování lidí z vesnic do měst. Bylo proto stanoveno hned několik opatření ve 

všech těchto oblastech, z nichž mnohá se ukázala jako nereálná. V roce 1963 pak byl přijat 

                                                 

59 Obyvatelstvo - roční časové řady. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu 
60 Obyvatelstvo - roční časové řady, cit. 59. 
61 BARTOŠOVÁ, Milada. Československá populační politika včera a dnes. 1. vyd. Praha: Panorama, 1979. s. 
15. 
62 BARTOŠOVÁ, cit. 61, s.16. 
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Zákon o rodině63, který vstoupil v platnost o rok později. Tento zákon zrovnoprávnil oba 

manžele a byl projevem zájmu státu o děti. Nedlouho poté následovalo přijetí nového 

Zákoníku práce64 v roce 1965. I přes tato nová legislativní opatření po 28 letech pak v roce 

1967 hodnota plodnosti opět poklesla pod 2.0.  

 

4.1.2 Populační politika v období 1970 – 1989 

 

V roce 1971 byla vytvořena Vládní populační komise, která byla poradním a 

iniciativním orgánem vlády pro otázky populační politiky. Komise prováděla řadu výzkumů v 

oblasti rodičovství, manželství, antikoncepce, potratů a zaměstnanosti žen65. Komise měla za 

úkol komplexní řešení populační otázky a nesoustředění se jen na dílčí problémy jak tomu 

bylo dosud. Postupně v čase byly zvyšovány dávky jako je porodné, příspěvky v mateřství 

apod. Rozšiřoval se také okruh těch, kteří na tyto dávky měli nárok. V 70. letech byla 

uplatňována silná pronatalitní politika, což mělo za následek prudký nárůst plodnosti. Ta se 

v roce 1972 – 1982 pohybovala v rozmezí od 2,01 – 2,4366. Generace těchto dětí je někdy 

označována jako „Husákovy děti“. Mezi opatření, která se nejvíce podílela na tomto zvýšení, 

patřil především mateřský příspěvek, který byl nově vyplácen od roku 1971 ženám po dobu 

neplacené mateřské dovolené do věku 2 let dítěte, dvojnásobné zvýšení porodného, 

poskytování účelových půjček se státním příspěvkem na pořízení bytu a daňové slevy 

poplatníků na nezaopatřené děti67. Období zbytku 80. let bylo ve znamení mírného poklesu 

plodnosti, nicméně hodnoty neklesly pod 1,9. Pokles pod 1,9 nastal až v revolučním roce 

1989. Lze předpokládat, že byl způsoben mimo jiné nestabilní politickou situací. Vývoj 

plodnosti jak byl popsán v této kapitole včetně následujících let je znázorněn v následující 

tabulce 4.1 a pro lepší přehlednost také v grafu pod stejným označením. 

 

                                                 

63 Česká republika. Zákon č. 94/1963 o rodině. In: Sbírka zákonů. 1963. Dostupné z: 
http://www.zakonycr.cz/seznamy/094-1963-sb-zakon-o-rodine.html 
64 Česká republika. Zákon č. 65/1965 zákoník práce. In: Sbírka zákonů. 1965. Tento legislativní dokument byl 
zrušen k 1.1.2007. 
65 Historie. Demografie [online]. 2005 [cit. 2012-03-18]. Dostupné z: 
http://www.demografie.info/?cz_ceskoslovensko= 
66 Obyvatelstvo - roční časové řady, cit. 59. 
67 GILDAINOVÁ, Eva. Vliv populační politiky na demografický vývoj v ČSR. Brno, 2010. Bakalářská práce. 
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. 
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Tabulka 4.1 - Vývoj plodnosti v ČR 

Rok 1945 1946 1950 1955 1960 1965 1968 1970 1975 1980 1985 1990 
Plodnost 2,67 3,25 2,80 2,58 2,11 2,18 1,83 1,91 2,40 2,10 1,96 1,89 

Rok 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Plodnost 1,28 1,14 1,15 1,17 1,18 1,23 1,28 1,33 1,44 1,50 1,49 1,49 
Zdroj: Obyvatelstvo - roční časové řady. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu, vlastní zpracování 

Graf 4.1 - Úhrnná plodnost v ČR 1945 - 2010 

 

Zdroj: Obyvatelstvo - roční časové řady. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu, vlastní zpracování 

4.1.3 Populační politika 90. let a v současnosti 

 

Období počátku 90. let bylo ve znamení přeměny politického, ekonomického i 

kulturního života české společnosti. Nové možnosti jež byly k dispozici v oblastech studia, 

cestování, podnikání, společného soužití a dalších, měly za následek prudký pokles 

porodnosti v 90. letech. Na druhé straně došlo také k většímu otevření ke spolupráci se 

zeměmi, s nimiž do této doby aktivní spolupráce významnějšího charakteru nebyla možná. To 

mělo mimo jiné za následek všeobecný rozvoj, zejména díky výměně poznatků z oblasti 

výzkumu a vývoje. Tento pokrok byl samozřejmě zaznamenán i ve zdravotnictví, jehož 

metody, léky a postupy zapříčinily, a do dnešní doby zapříčiňují, pokles počtu zemřelých. 

Vývoj počtu zemřelých a příčiny tohoto trendu jsou zařazeny v závěru této kapitoly. 

Populační politika této doby zaznamenala mírný útlum, v podstatě bylo pokračováno 

v již stávajícímu systému. Ten byl mírně doplňován o některé nové dávky, zatímco jiné byly 

rušeny nebo měněny co do výše jejich vyplácení. V souvislosti s přechodem k tržnímu 

hospodářství a platové diferenciaci se stát přiklání k větší odpovědnosti občanů a nespoléhání 
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se tolik na transfery ze státních zdrojů. Nově se také dostává do popředí populismus 

v předvolebních obdobích, kdy jednotlivé strany často slibovaly nesplnitelné. V roce 1999 

dosáhla plodnost v ČR hodnoty pouhých 1,1368. To bylo impulsem pro hledání nových 

podpůrných prostředků, díky nimž by se na začátku nového tisíciletí mohla nejen zvýšit 

porodnost, ale zejména posílit postavení rodiny ve společnosti. Začal se projevovat nový 

trend, kterému dosud nebyla věnována velká pozornost. Tím bylo prodlužování střední délky 

života. Na jedné straně se tedy rodilo čím dál tím méně dětí, ale populace neubývala příliš 

vysokým tempem, neboť na straně druhé staří lidé žili čím dál tím déle. Populační politika se 

postupně přeměnila v politiku rodinnou. V roce 2004 byla oddělením Ministerstva práce a 

sociálních věcí zpracována Národní zpráva o rodině69. „Zpráva si klade za cíl zmapovat 

současnou situaci života rodin v České republice včetně stavu legislativních a 

institucionálních nástrojů pro podporu rodiny ve veřejné sféře. Druhý oddíl se zabývá 

sociodemografickou problematikou současného rodinného života, populačním vývojem, 

stávajícími formami života v rodině a sociálně-ekonomickou situací rodin. Demografický 

vývoj posledních let, především klesající sňatečnost a porodnost, se nepříznivě odráží ve 

věkové struktuře obyvatelstva a má vážné důsledky pro rozvoj společnosti a státu. Současně 

dochází k proměnám v rodinném životě a v jeho sociálně-ekonomických podmínkách, které 

mají na tento vývoj zásadní vliv
70

.“ Po velmi nízkých hodnotách plodnosti v roce 1999 se tyto 

odrazily ode dna a v následujících 9 letech trvale rostly. Tento nárůst lze přičíst útlumu 

euforie z nových možností v 90. letech a také působení různých nástrojů rodinné politiky.  

V posledních letech se hodnoty plodnosti ustálily a pohybují se těsně okolo 1,5. Patříme 

tak do zemí, které se pohybují okolo průměru EU, nicméně tyto hodnoty jsou nedostačující, 

jak bylo vysvětleno v kapitole 2.3.4. 

Již v dřívějším textu byla zmíněna významnost ukazatele úmrtnosti, popř. počtu 

zemřelých, která se jako jedna ze dvou hlavních složek podílí na prosté reprodukci obyvatel. 

Nyní bude definována v konkrétních číslech a trendech. Úmrtnost v ČR má podobnou 

tendenci jako v ostatních vyspělých zemích, což znamená, že v čase klesá. Rozvoj moderní 

medicíny, zkvalitnění a dostupnost zdravotní péče a zejména prodlužování střední délky 

                                                 

68 Obyvatelstvo - roční časové řady, cit. 59. 
69 Národní zpráva o rodině 2004. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2005 [cit. 2012-03-19]. Dostupné 
z: http://www.mpsv.cz/cs/898 
70 Národní zpráva o rodině 2004, cit. 69. 
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života jsou příčinami poklesu úmrtnosti. Díky poklesu porodnosti, poklesu úmrtnosti a 

prodlužování 

střední délky života dochází ke stárnutí celé populace. Na míru úmrtnosti mají vliv faktory, 

jež lze rozčlenit do 3 hlavních skupin71. 

1. Genetické faktory (např. vyšší úmrtnost u mužů) , 

2. ekologické faktory (např. klimatické podmínky, životní prostředí), 

3. socioekonomické faktory. 

Socioekonomické faktory lze dále rozdělit na individuální, kam lze zařadit životní 

úroveň, úroveň vzdělání, postoj ke zdraví, péče o vlastní zdraví a využívání preventivních 

opatření, stravovací návyky, výživa, fyzická aktivita a vlivy prostředí, mezi které patří 

úroveň zdravotnictví, dostupnost a kvalita lékařské péče, rozvoj medicíny a lékařské techniky, 

systém zdravotní politiky, systém sociálního zabezpečení, ekonomická situace72.  

 Rozbor úmrtnostních tabulek, které jsou navíc rozděleny zvlášť pro muže a zvlášť pro 

ženy, by byl velmi zdlouhavý a náročný pro potřeby této práce. Z tohoto důvodu je 

v následující tabulce 4.2 vycházeno z odhadů počtu zemřelých shrnutých Organizací 

spojených národů, resp. Oddělením pro hospodářské a sociální otázky.  

Tabulka 4.2 - Počet zemřelých v ČR 1950-2010 

Období 1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 
Počet 

zemřelých 
(tis.) 

470 476 499 560 609 633 

Období 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 
Počet 

zemřelých 
(tis.) 

662 644 605 558 540 525 

Zdroj: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World 
Population Prospects: The 2010 Revision, CD-ROM Edition, vlastní zpracování 

Pro lepší přehlednost je vývoj počtu zemřelých znázorněn i v následujícím grafu 4.2.  

                                                 

71 Úmrtnost. Demografie [online]. 2005 [cit. 2012-03-21]. Dostupné z: 
http://www.demografie.info/?cz_umrtnostobecne= 
72 Úmrtnost, cit. 71. 
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Graf 4.2  - Vývoj počtu zemřelých v ČR v letech 1950 – 2010 (v tis.) 

 

Zdroj: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). 
World Population Prospects: The 2010 Revision, CD-ROM Edition, vlastní zpracování 

Z tabulky, popř. grafu, je patrné, že do poloviny 80. let byl rostoucí trend počtu 

zemřelých, nicméně je třeba vzít v úvahu i nárůst obyvatelstva v Československu v té době. 

Podle údajů Českého statistického úřadu o středním stavu obyvatelstva ČR byl zaznamenán 

nárůst po 2. světové válce, který byl zastaven až v 90. letech. Zastavení tohoto růstu v 90. 

letech je přikládáno změnám v politickém zřízení země a novým možnostem, jež se tak 

otevřely obyvatelům Československa. Pokles počtu zemřelých od 2. poloviny 80. let je tedy 

z části způsoben poklesem počtu obyvatel a z části prodlužováním střední délky života. Aby 

bylo možné odprostit vliv počtu zemřelých na počtu obyvatel, lze použít ukazatel počtu 

zemřelých na 1000 obyvatel. Tento ukazatel je znázorněn v následující tabulce 4.3 a grafu. 

Tabulka 4.3 - Vývoj počtu zemřelých v letech 1945 - 2010 (na 1000 obyvatel) 

Rok 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 
Počet 

zemřelých  
17,3 11,6 10,0 9,7 10,7 12,6 12,4 

Rok 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Počet 

zemřelých  
13,1 12,7 12,5 11,4 10,6 10,5 10,2 

Zdroj: Obyvatelstvo - roční časové řady. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu, vlastní zpracování   
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Zdroj: Obyvatelstvo - roční časové řady. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu, vlastní zpracování   

 V grafu i tabulce lze vidět výše popsaný trend poklesu počtu zemřelých, jež by měl i 

v následujících letech a desetiletích pokračovat ve stávajícím vývoji. Na této časové řadě je 

vidět jistý dlouhodobý, avšak malý, pokles zhruba od 80. let 20. století, nicméně při zkoumání 

delší časové řady by tento pokles byl o mnoho znatelnější. To dokazuje také první desetileté 

období v grafu 4.3.  

Střední délka života 

 Střední délka života ve vyspělých zemích má jednotnou, rostoucí tendenci. Výše již 

byly zmíněny hlavní příčiny tohoto růstu, na němž se podílí hlavně zvyšování životní úrovně 

obyvatel, podpora zdravého životního stylu a aktivního stárnutí, dostupnost a kvalita 

zdravotní péče apod. Obyvatelstvem je tento trend vnímán v naprosté většině případů 

pozitivně, nicméně stávající aparát zejména důchodového systému a zdravotnictví není na 

tento vývoj nastaven. Při současném fungování těchto systémů je mimo jiné problém 

rozložení ekonomicky aktivního a neaktivního obyvatelstva. Prodlužování střední délky 

života tento nepoměr ještě více prohlubuje. 
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Tabulka 4.4 – Střední délka života, muži (1945 – 2010) 

Rok 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 
Střední délka 

života 
51 62,3 66,6 67,9 67,1 66,1 67,1 

Rok 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Střední délka 

života 
66,8 67,5 67,6 69,7 71,6 72,9 74,4 

Zdroj: Obyvatelstvo - roční časové řady. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu, vlastní zpracování   

Tabulka 4.5 - Střední délka života, ženy (1945 - 2010) 

Rok 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 
Střední délka 

života 
59 67 71,6 73,4 73,4 73 74 

Rok 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Střední délka 

života 
73,9 74,7 75,4 76,6 78,3 79,1 80,6 

Zdroj: Obyvatelstvo - roční časové řady. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu, vlastní zpracování   

 Z tabulky 4.3 a 4.4 je patrné to, co bylo napsáno výše o střední délce života. 

V krátkém časovém období (v řádu několika let) může dojít a také docházelo k poklesu naděje 

dožití, ale v dlouhém časovém období tyto hodnoty rostou. V následujícím grafu jsou pro 

srovnání zanesena data pro muže i ženy najednou v grafickém vyjádření. 

Graf 4.4 - Střední délka života v ČR 

 

Zdroj: Obyvatelstvo - roční časové řady. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu, vlastní zpracování   
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4.2 Populační vývoj v ČR a demografická skladba obyvatel 

 V závislosti na vývoj demografických ukazatelů se v čase mění také celkový počet 

obyvatel země a jeho zastoupení jednotlivými věkovými skupinami obyvatel. Proto bude 

v následující části znázorněn vývoj počtu obyvatel v ČR a vývoj demografické skladby 

obyvatel. 

4.2.1 Vývoj počtu obyvatel v ČR 

 V předchozích kapitolách byla pozornost směřována na jednotlivé demografické 

ukazatele, ale ne vývoji celkového počtu obyvatel. Hrubý nástin velmi dlouhé časové řady lze 

nalézt v kapitole 2.3.2 – Vývoj populace na území České republiky. V této kapitole bude 

kratší, ale podrobnější časová řada s vývojem počtu obyvatel. Při hodnocení jednotlivých 

demografických, ekonomických a dalších ukazatelů je třeba vzít v úvahu také nárůst, případně 

pokles, počtu obyvatel, aby jednotlivá data nebyla zkreslena. 

Tabulka 4.6 - Vývoj počtu obyvatel v ČR 1945 - 2010 (v mil.) 

Rok 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 
Střední stav 
obyvatelstva 

10,692 8,925 9,365 9,659 9,785 9,805 10,062 

Rok 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Střední stav 
obyvatelstva 

10,326 10,336 10,362 10,330 10,272 10,234 10,517 

Zdroj: Obyvatelstvo - roční časové řady. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu, vlastní zpracování   

 Po skončení 2. světové války nastal výrazný pokles obyvatel a to i přesto, že plodnost 

nabývala v tomto období vysokých hodnot z důvodů, jež byly vysvětleny v kapitole 4.1. 

Tento pokles byl zapříčiněn zejména odsunem německého obyvatelstva po skončení války. 

V 70. letech pak nastal nárůst celkové populace, což koresponduje s nárůstem plodnosti, díky 

populační politice té doby. V 90. letech pak nastal pokles celkové populace, stejně jako 

hodnot plodnosti. Ten trval až do r. 2003 od kdy je opět zaznamenán mírný nárůst, stejně jako 

v roce 2004. V průběhu let 2005 – 2010 se tempo růstu počtu obyvatel viditelně zvýšilo, 
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nicméně poslední údaje Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v roce 2011 vykazují 

opět pokles. Česká republika dosáhla k 31. 12. 2011 celkového počtu 10 504 20373 obyvatel. 

4.2.2 Věková skladba obyvatel 

 

Současné trendy populačního vývoje jak jsou nastíněny v kapitole 4.2.1 jsou 

v současnosti jedním z nejaktuálnějších témat, jež je třeba řešit účinnými opatřeními. Stávající 

systém sociální ochrany se stává neudržitelným, zvlášť z dlouhodobého hlediska. Problém 

nespočívá v celkovém počtu obyvatel, ale v jeho složení. Pro další postup této práce je 

nezbytné zařadit do ní vývoj demografického složení obyvatel, které je možno vidět v tabulce. 

Tabulka 4.7 - Věková skladba obyvatel 1989 - 2010 (v %) 

    Rok 
Věk 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2010 

0-14 21,7 20,6 19,4 18,3 17,4 16,6 15,9 15,2 14,6 14,2 14,4 
15-64 65,8 66,7 67,6 68,4 69,0 69,6 70,2 70,8 71,1 71,2 70,1 
< 65 12,5 12,8 13,0 13,3 13,6 13,8 13,9 13,9 14,2 14,6 15,5 

Zdroj: Vybrané demografikcé údaje v České republice. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-31]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.pdf 
 

V tabulce 4.7 lze vidět trend posledních desetiletí, kdy dlouhodobě ubývá složky 

obyvatelstva v předproduktivním věku (0 – 14 let). Obyvatelstva v produktivním věku (15 – 

64 let) zdánlivě přibývá, nicméně je třeba vzít v úvahu dorůstání silných populačních ročníků 

70. a počátku 80. let. Dlouhodobě přibývá obyvatelstva v postproduktivní věku (65 a více), 

jehož podíl v roce 2007 dokonce převýšil podíl obyvatelstva v předproduktivním věku. 

Alarmující jsou především projekce budoucího stavu, za předpokladu neměnných současných 

trendů. 

 

 

 

                                                 

73 Obyvatelstvo. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 



 

Zdroj: Věková skladba obyvatelstva Č
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_cr

Významným ukazatelem je pom

v postproduktivním věku.  

Tabulka 4.8 – Index závislosti II. 

Rok 1990 1992 1994
Podíl 19,0 19,1 19,2
Rok 2010 2015 2020
Podíl 21,6 26,02 30,37

Zdroj: Old-age dependency ratio. Eurostat

Eurostat [online]. 2012 [cit. 2012-03

Index závislosti II. vyjadř

15 – 64 let74. Tento údaj je v

v mnohem větší míře. Podle prognóz by tak v

v postproduktivním věku k obyvatel

ještě na děti ve věku 0 – 14 let, které budou muset být ekon

v produktivním věku. 

 

                                                 

74 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzd
Dostupné z: http://www.czso.cz/xh/edicniplan.nsf/t/15003691B2/$File/5206a302a.

Obrázek 4.1 - Věková skladba obyvatel
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ková skladba obyvatelstva ČR. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_cr 

Významným ukazatelem je poměr obyvatelstva v produktivním v

Index závislosti II.  

1994 1996 1998 2000 2002 2004
19,2 19,4 19,7 19,8 19,7 19,7
2020 2025 2030 2035 2040 2045
30,37 32,78 34,32 35,91 40,07 46,40

Eurostat [online]. 2012 [cit. 2012-03-31]. Projected old
03-31]. 

Index závislosti II. vyjadřuje kolik obyvatel ve věku 65+ připadá na 100 osob ve v

. Tento údaj je v čase rostoucí a jeho podíl do budoucna se p

ře. Podle prognóz by tak v roce 2050 měl být pom

obyvatelům v produktivním věku 1:2. Nesmíme však zapomínat 

14 let, které budou muset být ekonomicky zajiště

 

ku, rodinného stavu a vzdělání. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012
Dostupné z: http://www.czso.cz/xh/edicniplan.nsf/t/15003691B2/$File/5206a302a.pdf 

ková skladba obyvatel ČR v r. 1945 (vlevo) a 2012 (vpravo) 

]. 2012 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: 

produktivním věku a obyvatel 

2004 2006 2008 
19,7 20,0 20,5 
2045 2050 2055 
46,40 50,14 53,29 

31]. Projected old-age dependency ratio. 

řipadá na 100 osob ve věku 

do budoucna se předpokládá ještě 

ěl být poměr obyvatel 

ku 1:2. Nesmíme však zapomínat 

omicky zajištěny také osobami 

[online]. 2012 [cit. 2012-03-31]. 
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Tabulka 4.9 - Index stáří 

Rok 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2010 
Hodnota 57,4 62,0 66,8 72,5 78,1 83,1 87,2 91,6 97,0 102,4 107,8 
Zdroj: Vybrané demografikcé údaje v České republice. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-31]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.pdf 
 
 Index stáří vyjadřuje podíl obyvatel ve věku 65+ na populaci ve věku 0 – 14 let. 

Během posledních dvou desetiletí se tento podíl nejen vyrovnal, což znamenalo, že bylo 

stejně starých lidí nad 65 let jako dětí, ale navíc velmi rychlým tempem počet starých lidí 

začíná převyšovat počty dětí75.  

 

4.3 Sociální dopady populačního vývoje v ČR 

 Sociální aspekty kvality života obyvatel určité země nejlépe vystihuje ukazatel životní 

úroveň obyvatelstva, na jehož výši má vliv mnoho dílčích ukazatelů. Tyto dílčí ukazatele se 

dotýkají uspokojování nejen materiálních, ale i nemateriálních potřeb.  

 

4.3.1 Index lidského rozvoje 

  

Ukazatelem životní úrovně v ČR, navíc srovnatelným s mnoha zeměmi světa, je Index 

lidského rozvoje. Již od roku 1990 jsou Organizací spojených národů výsledky tohoto indexu 

zveřejňovány ve statistické Zprávě o lidském rozvoji. Index je složen ze 3 složek – hmotné 

životní úrovně (ukazatel HPD/obyv.), zdraví a kvality života (ukazatelem je např. průměrná 

délka života) a rozsahu vzdělávacích příležitostí (měření na základě kombinovaného podílu 

příslušné populace navštěvujícího školy)76. Tyto složky pak obsahují mnoho dílčích 

ukazatelů, nevyjímaje ukazatele chudoby, nerovnosti, složení populace, udržitelnosti a 

demografických ukazatelů77.  

                                                 

75 Vybrané demografikcé údaje v České republice. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-03-31]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.pdf 
76 Index lidského rozvoje. Hra o Zemi [online]. 2007 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: 
http://www.hraozemi.cz/index-lidskeho-rozvoje-(hdi).html 
77 International human development indicators. United Nations Development Programme [online]. 2011 [cit. 
2012-03-25]. Dostupné z: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/CZE.html 
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V České republice byla hodnota indexu měřena v roce 1995, 2000 a poté každoročně 

od roku 2005 včetně. Ve všech sledovaných letech se umístila cca o 0,278 desetiny nad 

světovým průměrem a cca o 0,179 desetinu nad průměrem Evropy a střední Asie. Tyto rozdíly 

se zdají být malé, ale výsledky ČR oproti těmto průměrům lze považovat za velmi dobré, 

neboť index nabývá hodnot pouze od 0 do 1. Například v roce 2011 se ČR umístila na 27. 

příčce ze 187 sledovaných zemí a s hodnotou 0,865 tak spadá do kategorie „velmi vysokého 

lidského rozvoje“. Okolo této hodnoty se ČR pohybuje dlouhodobě, nicméně pozitivní je, že 

od počátku jeho sledování hodnota indexu mírně narostla a tohoto trendu se drží i v 

současnosti. V rámci srovnání se v roce 2011 na 1. místě umístilo Norsko a nejlépe si ze členů 

EU vedlo Nizozemí, které se umístilo na 3. místě. Ze členských zemí EU nás předstihlo také 

Irsko, Německo, Švédsko, Dánsko, Belgie, Rakousko, Francie, Slovinsko, Finsko, Španělsko, 

Itálie a Lucembursko. Ostatní členské země se umístily na horší než 27. příčce, vyjma 

Bulharska a Rumunska, které se umístily v kategorii „vysokého lidského rozvoje“,  ale stále 

ještě v kategorii velmi vysokého lidského rozvoje.  

Tabulka 4.10 - Index lidského rozvoje ČR a srovnání s vybranými kategoriemi 

Rok Česká republika 
Velmi vysoký 
lidský rozvoj 

Evropa a sřední 
Asie 

Svět 

1995 0,788 0,834 0,672 0,613 
2000 0,816 0,858 0,695 0,634 
2005 0,854 0,876 0,728 0,660 
2006 0,858 0,879 0,734 0,664 
2007 0,861 0,882 0,741 0,670 
2008 0,864 0,885 0,745 0,674 
2009 0,863 0,885 0,744 0,676 
2010 0,863 0,888 0,748 0,679 
2011 0,865 0,889 0,751 0,682 

Zdroj: International human development indicators. United Nations Development Programme [online]. 2011 [cit. 
2012-03-25]. Dostupné z: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/CZE.html 

 V tabulce 4.10 je zřetelný dlouhodobý růst životní úrovně, který byl narušen až 

v letech 2009 – 2010. Tento mírný a krátkodobý pokles v daném období lze přičíst světové 

finanční krizi, která byla odstartována ve 2. polovině roku 2008. Její dopady se tedy promítly 

zejména do ukazatelů následujícího roku až dvou a to především do ekonomických, resp. 

příjmových, ukazatelů. Ty jsou v ČR už tak na nízké úrovni oproti mnoha zemím spadajících 

                                                 

78 International human development indicators, cit. 77. 
79 International human development indicators, cit. 77. 
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též do kategorie zemí s velmi vysokým lidským rozvojem. Grafické zobrazení vývoje indexu 

u sledovaných oblastí včetně České republiky z tabulky 4.10 je řazeno v příloze. 

V následujícím grafu 4.5 jsou zobrazeny hlavní složky indexu, jimiž jsou příjmy, vzdělání a 

zdraví a jejich váha na celkové hodnotě indexu. 

Graf 4.5 - Zdraví, vzdělání a příjmy a jejich podíl na celkové hodnotě indexu v ČR (2011) 

 Zdroj: International human development indicators. United Nations Development Programme [online]. 2011 
[cit. 2012-03-25]. Dostupné z: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/CZE.html 

 

Z grafu 4.5 je možno vyčíst, že na výši životní úrovně v ČR má nejvyšší podíl 

dostupnost a kvalita vzdělávání. Vysoké hodnoty HDI jsou tvořeny také dostupností a 

kvalitou zdravotnictví a péčí o zdraví. Za těmito ukazateli výrazně zaostává podíl příjmů na 

HDI. Za alternativní ukazatel životní úrovně lze považovat HDP na obyvatele, který však 

zohledňuje pouze ekonomické ukazatele, díky čemuž nemá tak vysokou vypovídací schopnost 

o skutečné životní úrovni obyvatel. Ukazatele čistě ekonomického charakteru na celonárodní 

úrovni mohou být také zkresleny nadprůměrnými hodnotami určitých lokalit (např. Praha) 

nebo nadhodnoceny nadprůměrnými hodnotami vybraných skupin obyvatel (např. 

vysokopříjmové skupiny). Pokud jsou k dispozici pouze taková to data, pak by měla být brána 

spíše jako orientační. O něco větší vypovídací schopnost pak mohou mít hodnoty mediánu 

určitého ukazatele.   

 

4.3.2 Subjektivní hodnocení životní úrovně – výzkum veřejného mínění 

 

Velmi zajímavým ukazatelem životní úrovně obyvatel je subjektivní názor občanů na 

základě šetření v samotných domácnostech. Tyto údaje se mohou velmi lišit od údajů 

zjištěných různými pragmatickými metodami, jež jsou využívány např. při vyhodnocování 



 

Indexu lidského rozvoje. Ten vychází z

dále zpracovává na základě jednotné metodiky. 

 

V únoru 2012 proběhl výzkum 

domácností
80, který byl realizován Centrem pro výzkum ve

ústavu AV ČR. Ve výzkumu byly domácnostem p

byl názor občanů na současnou ekonomickou situaci a druhou byl dotaz na poci

životní úroveň dané domácnosti. 

Graf 4.6 - Hodnocení ekonomické situace 

Zdroj: Občané o hospodářské situaci Č

  

 Z grafu 4.6 lze vyčíst, že více než dv

situaci jako špatnou, či dokonce velmi špatnou. Necelá t

špatná, ale pouhých 6% obyvatel si myslí, že je dobrá. 1% si myslí, že je velmi dobrá a 1% 

obyvatel nevědělo jak odpově

subjektivního hodnocení životní úrovn

 

 

                                                 

80 Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úro
mínění, Sociologický ústav AV ČR [online]. 2012 [cit. 2012
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101257s_ev120321.pdf

46%

20%

1%
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Indexu lidského rozvoje. Ten vychází z co nejpřesnějších a jasně daných č

ě jednotné metodiky.  

únoru 2012 proběhl výzkum O hospodářské situaci ČR a životní úrovni 

, který byl realizován Centrem pro výzkum veřejného míně

R. Ve výzkumu byly domácnostem položeny dvě základní otázky. První z

časnou ekonomickou situaci a druhou byl dotaz na poci

 dané domácnosti.  

Hodnocení ekonomické situace ČR z pohledu občanů, r. 2012 

ské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností, CVVM (2012)

číst, že více než dvě třetiny obyvatel vnímá současnou ekonomickou 

či dokonce velmi špatnou. Necelá třetina si myslí, že není

špatná, ale pouhých 6% obyvatel si myslí, že je dobrá. 1% si myslí, že je velmi dobrá a 1% 

lo jak odpovědět. Jak již bylo zmíněno výše, druhá otázka se týkala 

subjektivního hodnocení životní úrovně dané domácnosti. 

 

ČR a o životní úrovni svých domácností. Centrum pro výzkum ve

[online]. 2012 [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: 
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101257s_ev120321.pdf 

1%
6%

26%

velmi dobrá

dobrá

ani dobrá, ani špatná

špatná

velmi špatná

neví

ě daných číselných údajů, jež 

ČR a životní úrovni 

ejného mínění, Sociologického 

 základní otázky. První z nich 

asnou ekonomickou situaci a druhou byl dotaz na pociťovanou 

 
životní úrovni svých domácností, CVVM (2012) 

časnou ekonomickou 

etina si myslí, že není ani dobrá ani 

špatná, ale pouhých 6% obyvatel si myslí, že je dobrá. 1% si myslí, že je velmi dobrá a 1% 

no výše, druhá otázka se týkala 

Centrum pro výzkum veřejného 

ani dobrá, ani špatná



 

Graf 4.7 - Hodnocení životní úrovn

Zdroj: Občané o hospodářské situaci Č

 

 Výsledky plynoucí z grafu 4.7

k výsledkům předchozí otázky o ekonomické situaci 

domácnostmi velmi negativně

ekonomické situace ČR a životní úrovn

Graf 4.8 - Hodnocení ekonomické situace 

Zdroj: Občané o hospodářské situaci Č

 

  

                                                 

81 Dopočet do 100% tvoří odpověď „neví“. Kategorie „dobrá“
Kategorie „špatná“ zahrnuje odpověď

4%

38%

19%

3% 0%

dobrá životní úroveň

ani dobrá, ani špatná

špatná životní úroveň

15%

2%

0 10%

dobrá ekonomická situace
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Hodnocení životní úrovně domácností, r. 2012 

ské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností, CVVM (2012)

grafu 4.7 lze považovat převážně za dobré, obzvláš

edchozí otázky o ekonomické situaci ČR, která byla hodnocena t

domácnostmi velmi negativně. Podrobnějšímu zkoumání byla podrobena také závislost 

ČR a životní úrovně obyvatel. 

Hodnocení ekonomické situace ČR podle životní úrovně domácnosti

ské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností, CVVM (2012)

 

ěď „neví“. Kategorie „dobrá“ zahrnuje odpověď „velmi dobrá“
Kategorie „špatná“ zahrnuje odpověď „velmi špatná“ a „špatná“. 

4%

36%
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velmi dobrá

spíše dobrá

ani dobrá, ani špatná

spíše špatná

velmi špatná
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15% 34%

28%
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životní úrovni svých domácností, CVVM (2012) 

 za dobré, obzvlášť vzhledem 

R, která byla hodnocena těmito 

jšímu zkoumání byla podrobena také závislost 

 domácnosti, r. 2012 

 
, CVVM (2012)81 

 „velmi dobrá“ a „dobrá“. 

ani dobrá, ani špatná
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Výsledky, jež poskytla podrobnější analýza o subjektivních dopadech ekonomické 

situace na životní úroveň, jsou překvapující. Je typické, že lidé se špatnou životní úrovní 

připisují tento stav zejména špatné ekonomické situaci. Překvapivé však je, že i 50% lidí 

s dobrou životní úrovní negativně hodnotí současnou ekonomickou situaci. Optimismus v 

hodnocení současné ekonomické situace narůstá se subjektivně hodnocenou životní úrovní, i 

když se i část lidí ve skupině s dobrou životní úrovní staví k současné ekonomické situaci 

kriticky82. Kladněji se k situaci staví mladí lidé ve věku 15 – 19 let, absolventi vysokých škol, 

studenti, vysoce kvalifikovaní odborní a vedoucí pracovníci a ti, kdo se hlásí k pravici nebo 

k pravému středu83. Především pak sympatizanti s ODS a TOP 09. Pesimisticky byla situace 

hodnocena důchodci, respondenty hlásící se k levici, potenciálními voliči KSČM s ČSSD a 

lidmi, kteří by rozhodně nešli k volbám a nepreferují žádnou politickou stranu84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

82 Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností, cit. 80. 
83 Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností, cit. 80. 
84 Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností, cit. 80. 
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4.3.3 Předpokládané sociální dopady populačního vývoje 

 

 Jedna z kapitol této části práce poskytuje alespoň základní znalost o vývoji české 

populace, zejména o její předpokládané demografické skladbě. Kapitola 4.3 je pak převážně 

zhodnocením sociální situace, respektive životní úrovně, obyvatel. Nyní lze čistě 

z hypotetického hlediska nastínit možné sociální dopady, při zachování stávajícího vývoje.  

 

Schéma 3.1 - Analýza možných sociálních dopadů populačního vývoje 

 

Nízká porodnost, klesající úmrtnost, prodlužování střední délky života. 

 

Změny v demografické skladbě obyvatel. Klesající složka dětí, rostoucí složka starých lidí. 

 

Klesající počet ek. aktivních, klesající podíl příjmů do státního rozpočtu, předpokládané 

opatření - zvýšení daňové zátěže obyvatel. 

 

Nárůst výdajů ze SR, klesající reálné příjmy z transferů a zaměstnání, pokles kupní síly 

obyvatel. 

 

Nutnost omezení výdajové složky domácností. 

 

Pokles výdajů domácností vydávaných zejména na kulturu, vzdělávání, péči o zdraví (kvalita 

potravin, sportovní aktivity), kvalitu bydlení atd. 

 

POKLES CELKOVÉ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL. 

Zdroj: Vlastní tvorba 

  

Schéma zachycuje posloupnost příčin a jejich důsledků, jež jsou na základě mnohých 

analýz očekávány. Kauzalita výše zmíněných jevů je důkazem provázanosti sociálních a 

ekonomických dopadů populačního vývoje. Především z tohoto důvodu je nezbytné 

posuzovat možné dopady komplexně. Stejně tak budoucí opatření v ekonomické a sociální 

oblasti nelze provádět samostatně.   
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4.4 Ekonomické dopady populačního vývoje 

 

 Je více než pravděpodobné, že současný vývoj populace bude mít vliv jak na 

ekonomickou situaci jednotlivých domácností, tak i národní ekonomiku. Lze předpokládat, že 

změny v celkové demografické skladbě obyvatel, povedou i k nutným zásahům do 

současného důchodového systému. Současný stav už nyní představuje každoročně o něco 

větší zátěž veřejných rozpočtů, projekce budoucího stavu jsou však při aplikaci stávajících 

mechanismů neudržitelné. Problémem jsou zejména výdaje státu na vyplácení starobních 

důchodů, jejichž správa spadá pod Českou správu sociálního zabezpečení. Obyvatelstvo ČR 

se vzhledem ke svému historickému vývoji z velké míry spoléhá na zabezpečení státu ve stáří. 

Výdaje na důchody z veřejných financí se blížily k 8 %85 HDP v roce 2007/2008, oproti tomu 

soukromé výdaje na zabezpečení ve stáří se pohybují pouze okolo 0,4 %86 HDP v roce 2009. 

Procento výdajů na starobní důchody v poměru k celkovým výdajům v současné době roste. 

Do budoucna je však očekáváno ještě markantnější zvýšení tempa tohoto růstu. Vše 

komplikuje předpokládaný úbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva a tedy změny v indexu 

závislosti II., který je popsán v kapitole 4.2.2. Předpokládané změny ve věkové skladbě 

obyvatel lze vidět v následujícím obrázku č. 4.2. 

 

 

Zdroj: Věková skladba obyvatelstva ČR. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_cr 

                                                 

85 OECD. Factbook 2011: Economic, Environmental and Social Statistics [online]. 2011 [cit. 2012-04-02]. ISBN 
978-92-64-11150-9. Dostupné z: 
http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html 
86 OECD, cit. 85. 

Obrázek 4.2 - Věková skladba obyvatel ČR v r. 2040 (vlevo) a 2066 (vpravo) 



 

 S přibývajícími změnami v

starých lidí, dětí a ekonomicky aktivního obyvatelstva, budou r

důchodových dávek. Náznaky tohoto r

údaje o výdajích na důchody v

Tabulka 4.11 - Výdaje na důchody v 

Rok 1998 1999 2000 
Výdaje 8,053 8,259 8,224 
Zdroj: Expenditure on pensions. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00103&plugin=1

 Při posuzování údajů z

jsou zde myšleny všechny dávky typu invalidních d

nemocenských dávek a dávek v

budoucna je možno vidět v následující

Zdroj: MAREK. Penzijní reforma v 

financováním. Praha, 2007. 

 Výraznou a rostoucí složkou budou p

změn v demografickém složení obyvat

aktivních a neaktivních obyvatel. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo se navíc staví velmi 

negativně k řešením a stávajícímu vývoji, jež by mohly ovlivnit jejich životní úrove

zvyšováním daní apod. To ostatn

zobrazeny v grafu 4.10, který mimo jiné poskytuje náhled na tuto situaci i v

Evropské unie. 

Graf 4.9 - Výdaje důchodového systému p
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ěnami v demografické skladbě obyvatel, především v

tí a ekonomicky aktivního obyvatelstva, budou růst také výdaje na vyplácení 

chodových dávek. Náznaky tohoto růstu lze najít už v současnosti, což dokazují následující 

ůchody v ČR, měřeny jako procentní podíl k HDP. 

ůchody v ČR ( v % HDP ) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 8,205 8,410 8,338 7,947 8,029 8,010 

Zdroj: Expenditure on pensions. Eurostat [online]. 2012 [cit. 2012-04
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00103&plugin=1

z tabulky 4.11 je třeba vzít v úvahu, že pod pojmem „d

jsou zde myšleny všechny dávky typu invalidních důchodů, starobních d

nemocenských dávek a dávek v nezaměstnanosti. Grafické zobrazení vč

ásledujícím grafu 4.9. 

Penzijní reforma v České republice: model důchodového systému s kombinovaným 

Výraznou a rostoucí složkou budou především výdaje na starobní d

demografickém složení obyvatel dojde k výrazné přeměně pomě

aktivních a neaktivních obyvatel. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo se navíc staví velmi 

ešením a stávajícímu vývoji, jež by mohly ovlivnit jejich životní úrove

zvyšováním daní apod. To ostatně potvrzuje i výzkum veřejného mínění, jehož výs

, který mimo jiné poskytuje náhled na tuto situaci i v

chodového systému při použití demografické prognózy Č

především v poměru 

ůst také výdaje na vyplácení 

asnosti, což dokazují následující 

2007 2008 2009 
7,935 8,158 9,117 

04-02]. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00103&plugin=1 

úvahu, že pod pojmem „důchody“ 

ů, starobních důchodů, 

stnanosti. Grafické zobrazení včetně prognózy do 

chodového systému s kombinovaným 

edevším výdaje na starobní důchody. Vlivem 

ě ě poměru ekonomicky 

aktivních a neaktivních obyvatel. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo se navíc staví velmi 

ešením a stávajícímu vývoji, jež by mohly ovlivnit jejich životní úroveň např. 

ění, jehož výsledky jsou 

, který mimo jiné poskytuje náhled na tuto situaci i v ostatních zemích 

i použití demografické prognózy ČSÚ (v % HDP) 



 

Graf 4.10 - Hodnocení občanů udržitelnosti ve

Zdroj: Evropané chtějí vyšší důchody, ale nemíní si je zaplatit. 
Dostupné z: http://www.penize.cz/duchody/56702
 
 Pokud srovnáme výdaje v

schopnosti vlád v jednotlivých zemích EU zabezpe

Litevci, Italové, Francouzi, Č

důchodového zajištění naopak nejvíce v

Estonci, Lucemburkové a Španě

Občané jsou nejen skepti

nevelká je také jejich ochota 

což plyne z následujícího grafu 4

Graf 4.11 - Ochota obyvatel odvád

Zdroj: Evropané chtějí vyšší důchody, ale nemíní si je zaplatit. 
Dostupné z: http://www.penize.cz/duchody/56702
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č ů udržitelnosti veřejných výdajů na důchodový systém

ůchody, ale nemíní si je zaplatit. Peníze.cz [online]. 2009 [cit. 2012
Dostupné z: http://www.penize.cz/duchody/56702-evropane-chteji-vyssi-duchody-ale-nemini

Pokud srovnáme výdaje v rámci EU, zjistíme, že nejvíce skeptickými co se tý

jednotlivých zemích EU zabezpečit výdaje na důchody

Litevci, Italové, Francouzi, Češi a vcelku překvapivě také Němci. Svým vládám v

ní naopak nejvíce věří například Rumuni, Dánové, Nizozemci, Finové, 

Estonci, Lucemburkové a Španělé. 

ané jsou nejen skeptičtí ohledně udržitelnosti vyplácení důchodových dávek, ale 

 platit čím dál tím více peněžních odvodů do státního rozpo

následujícího grafu 4.11. 

Ochota obyvatel odvádět peněžní prostředky do státního rozpočtu

ůchody, ale nemíní si je zaplatit. Peníze.cz [online]. 2009 [cit. 2012
Dostupné z: http://www.penize.cz/duchody/56702-evropane-chteji-vyssi-duchody-ale-nemini

chodový systém, r. 2009 

[online]. 2009 [cit. 2012-04-02]. 
nemini-si-je-zaplatit 

že nejvíce skeptickými co se týče 

ůchody jsou Portugalci, 

mci. Svým vládám v oblasti 

íklad Rumuni, Dánové, Nizozemci, Finové, 

ůchodových dávek, ale 

ů do státního rozpočtu, 

čtu, r. 2009 

[online]. 2009 [cit. 2012-04-02]. 
nemini-si-je-zaplatit 
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 Z grafu 4.11 pak lze vyčíst ochotu ekonomicky aktivních lidí přispívat na podporu 

starších lidí. Mezi nejvíce solidární státy patří typicky sociálně založené severské země – 

tudíž Dánsko, Švédsko, vcelku také Finsko. Dále také výrazně Irsko, Estonsko, Rumunsko, 

Řecko a Velká Británie. Naopak nejmenší míru solidarity v budoucnu předpokládají 

Portugalci, Malťané a Lotyši.  

 

Jaký je poměr veřejných a soukromých výdajů na zabezpečení ve stáří lze vidět v 

následující tabulce 4.12. Úměrně s klesající ochotou přispívat čím dál tím více na důchodový 

systém, což je znázorněno v grafu 4.11, bude nutně muset stoupat podíl soukromých výdajů 

na zabezpečení ve stáří. 

Tabulka 4.12 - Podíl veřejných a soukromých výdajů na starobní důchody na HDP v ČR (v %) 

Rok 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Veřejné 6,1 6,3 7,5 - 7,1 7,3 7,2 7,4 - - 

Soukromé - - - 0,2 0,2 - - 0,3 0,3 0,4 
Zdroj: OECD. Factbook 2011: Economic, Environmental and Social Statistics [online]. 2011 [cit. 2012-04-02]. 
ISBN 978-92-64-11150-9. Dostupné z: 
http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html 
 

V krátké časové řadě jsou výdaje na starobní důchody proměnlivé. Dochází 

k meziročním poklesům a nárůstům, nicméně v dlouhém časovém období jsou tyto výdaje 

rostoucí. V tabulce lze také vidět velmi pozvolný nárůst soukromých výdajů na zabezpečení 

ve stáří, což je pozitivní vzhledem k typickému přenášení odpovědnosti českým 

obyvatelstvem na státní orgány. Následující tabulka zobrazuje procentní podíl celkových 

výdajů na sociální ochranu obyvatel na HDP, a kolik procent z těchto celkových výdajů je 

vydáváno na starobní důchody. 

Tabulka 4.13 - Celkové výdaje na sociální ochranu a podíl výdajů na starobní důchody na 
celkových výdajích v ČR 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Celkové výdaje 

( % HDP ) 
17,949 18,609 18,821 18,684 19,374 19,400 

Výdaje starobní důchody 
( % z celkových výdajů) 

39,095 38,807 38,840 38,303 37,868 36,723 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Celkové výdaje 

( % HDP ) 
18,624 18,369 17,994 18,044 18,036 20,430 

Výdaje starobní důchody 
( % z celkových výdajů) 

36,922 38,358 38,966 39,756 41,876 41,938 

Zdroj: Expenditure on social protection, Social benefits by function. Eurostat [online]. 2012 [cit. 2012-04-02], 
vlastní zpracování 
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 V tabulce je možno vidět klesající tendenci celkových výdajů na sociální ochranu 

v letech 2004 – 2008, což lze připsat zlepšující se hospodářské situaci země v tomto období. 

S nástupem hospodářské krize tyto výdaje prudce narostly. V delším časovém období také 

narůstá podíl na starobní důchody z důvodů, jež jsou vysvětleny v předchozích částech této 

práce. To lze mimo jiné vidět také v následujícím grafu 4.12. 

Graf 4.12 – Celkové výdaje na sociální ochranu, výdaje na starobní důchody (z celkových výdajů 
na sociální ochranu), vývoj HDP 

 
 Zdroj: Expenditure on social protection, Social benefits by function. Eurostat [online]. 2012 [cit. 2012-04-02]. 
HDP, národní účty. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty, vlastní zpracování 
 

 V grafu 4.12 lze vidět provázanost mezi celkovými výdaji vydávanými na sociální 

ochranu a poměrnou část z těchto výdajů vydávaných na starobní důchody. Výdaje na 

starobní důchody v posledních letech rostou a tento trend je očekáván i následujících letech. 

Současně rostou také celkové výdaje vydávané na sociální ochranu. V grafu je možno vidět 

také tendence související s vývojem HDP – v případě poklesu HDP rostou celkové výdaje na 

sociální ochranu, při růstu HDP pak následuje stagnace nebo mírný pokles výdajů na sociální 

ochranu. 
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4.5 Možná budoucí opatření nepříznivých socioekonomických dopadů 
populačního vývoje 

 

 Návrhy možných opatření ke zvládnutí sociální a ekonomické situace v budoucnu, při 

stávajícím populačním vývoji, se pohybují od velmi pravděpodobných až po téměř 

nerealizovatelné. V této práci budou možná řešení nastíněna jen velmi stručně a obecně. 

Podrobnější analýza možných opatření je velmi zajímavým tématem, které však výrazně 

přesahuje rozsah a odbornost této práce. Nejprve bude zmíněno poněkud alternativní a ztěží 

realizovatelné opatření a poté budou následovat pravděpodobná opatření.  

Mezi velmi diskutabilní řešení patří zejména striktní politika regulace porodnosti. 

Tento systém je uplatňován například v Číně. Tato země čelí přesně opačnému problému  - 

přelidnění, a proto zavedla „politiku jednoho dítěte“. Tyto zásahy do počtu dětí v rodině lze 

však teoreticky aplikovat i obráceně – tedy trestat obvatele s žádným nebo malým počtem 

dětí. Tento přespříliš regulovaný systém se však z dlouhodobého hlediska ukazuje jako 

neúspěšný. Mnoho čínských žen je nuceno podstoupit potrat v případě, že podruhé otěhotní. 

Jiné se pokoušejí tomuto předejít různými sňatkovými podvody a útěky. V případě vzepření 

se politice jednoho dítěte hrozí Číňanům například ztráta zaměstnání, ztráta dobré pozice 

v zaměstnání, zákaz vykonávání některých prací (např. vyučovat na univerzitě), sta tisícové 

pokuty apod.87 Takto násilně regulovaná porodnost s sebou nese také další demografické 

problémy, které konkrétně v Číně představuje především nepoměr mezi muži a ženami. 

Průměrně zde připadá na 100 dívek 119 chlapců, v některých provinciích dokonce 130 

chlapců na stejný počet dívek88. Je očekáván také pokles tempa hospodářského růstu. 

Nesprávné fungování dopadů lze tedy předpokládat i v opačném případě násilně regulované 

podpory porodnosti.  

O něco reálnějším, avšak složitě proveditelným, řešením by mohlo být působení na 

obyvatele a podporovat v nich rodinnou mezigenerační odpovědnost. Náznaky tohoto systému 

lze najít jednak v minulosti a pak také v tzv. jižních sociálních modelech států, jež byly 

popsány v kapitole 3.1. Rodiny v těchto státech bývají velmi rozvětvené a stmelené. 

Jednotlivé generace v rodině na sebe alespoň částečně spoléhají, jsou si nápomocny a mladí 

                                                 

87 Čína doplácí na politiku jednoho dítěte. Česká televize [online]. 26.12.2011 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/158213-cina-doplaci-na-politiku-jednoho-ditete/ 
88 Čína čelí obrovskému problému, který spočívá v nerovnováze mezi počtem mužů a žen. Mediafax [online]. 
11.01.2010 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: http://www.mediafax.cz/zahranici/2979197-Cina-celi-obrovskemu-
problemu-ktery-spociva-v-nerovnovaze-mezi-poctem-muzu-a-zen 
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lidé chovají velký respekt vůči generaci svých rodičů a prarodičů. V kapitole 3.2 lze oproti 

tomu najít zmínky z minulosti o potřebě většího počtu dětí, které se o své rodiče starali ve 

stáří. Principem by nemělo být zbavení úplné odpovědnosti státu, ale dlouhodobé vedení 

k tradičním rodinným hodnotám, které by mimo jiné mohly mít i takovéto pozitivní účinky. 

V současnosti již několik desetiletí v České republice existuje rodinná (dříve populační) 

politika. Její dopady jsou však více méně krátkodobé a nástroje její podpory nejsou natolik 

motivační, aby odvrátily dnešní vývoj. Dle mého názoru je třeba zefektivnit působení právě 

v oblasti rodinné politiky. V případě růstu dětské složky populace by se alespoň částečně 

podařilo odvrátit nepříznivý vývoj demografické skladby obyvatel. Je třeba ovšem dobře volit 

nástroje, kterými bude rodina a ochota mít děti stimulována. Pozornost by měla být 

směřována zejména na daňovou politiku, ve smyslu daňových úlev z výdělku pro pracující 

rodiče s dětmi. V případě navyšování sociálních dávek by negativním efektem mohlo být 

zejména to, že lidé budou mít rodinu jako jakýsi „byznys“ a jejich ochota výdělku v placeném 

zaměstnání by byla čím dál tím nižší. Bylo by také vhodné zavést nové, moderní a efektivní 

nástroje krátkodobé podpory při ztrátě zaměstnání pro rodiče, zejména pro samoživitele, které 

by výrazně nesnížily životní úroveň domácnosti. 

Dalším možným opatřením by do budoucna mohla být podpora soukromého zajištění 

ve stáří, nebo alespoň jeho části. V současné době existuje několik mechanismů této podpory, 

ale velkou částí obyvatel jsou vnímány jako nedostatečně výhodné. Vlivem nízkého státního 

příspěvku, inflaci a dalších činitelů mají občané také obavy o návratnost svého spoření. Je 

tedy třeba zkvalitnit mechanismy podpory soukromého spoření finančních prostředků na stáří 

a zároveň působit na obyvatele ČR a podporovat v nich větší zodpovědnost za své zajištění 

v budoucnu. V případě, že by stát byl schopen omezit veřejné výdaje na zabezpečení ve stáří, 

pak by se mohl více soustřeďovat na podporu soukromého spoření na zabezpečení ve stáří. 

V občanech by to tak mohlo vyvolat větší ochotu odkládat si a zhodnocovat peněžní 

prostředky do budoucna. Podobný systém bývá uplatňován v liberálních sociálních státech, 

jako je například Velká Británie nebo USA. Míra vlastního zajištění v důchodovém věku je 

tam velmi vysoká. Většinou je do důchodového pojištění zapojen také zaměstnavatel, což je 

v evropských státech nepříliš běžné. Myslím si, že toto opatření je velmi těžko proveditelné, 

poněvadž by vyžadovalo celou řadu restrukturalizací celého důchodového pojištění a 

především celkovou změnu v přístupu obyvatel k zajištění se ve stáří. Postoj obyvatel ve 

kterém je velká míra nedůvěry k penzijním fondům apod. v tomto ohledu vnímám jako 

největší překážku k realizaci tohoto opatření. 
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Jedním z posledních možných a nejpravděpodobnějších řešení v budoucnu bude 

reforma důchodového systému. Spolu s touto reformou lze předpokládat také reformy 

sociálního zabezpečení a daňového systému. Dopady demografického vývoje jsou 

problémem, který je třeba řešit komplexně a nelze spoléhat jen na důchodovou reformu.  

 

Důchodová reforma 201389 

 

1.1.2013 by měla vstoupit v platnost nová důchodová reforma, jež je diskutována už 

několik let. V posledních týdnech se jí věnuje čím dál tím více médií, která přinášejí různé 

informace. Lidé budou mít možnost část povinných odvodů (3 % ze superhrubé mzdy) odvést 

do soukromého penzijního fondu na svůj účet. Podmínkou je, že musí ze svého přidat další 2 

% navíc. V důchodu pak budou dostávat peníze od státu i z fondu. Státní důchod ale budou 

mít o 15 % nižší, protože do systému odváděli méně. Spoření do fondů začne být výhodné pro 

zaměstnance s příjmem vyšším než 23 tisíc Kč měsíčně hrubého, peníze z fondu ovšem začne 

dostávat až po dosažení důchodového věku a budou mu vypláceny postupně minimálně po 

dobu 20 let. Stát nebude ručit za úspory v soukromých penzijních fondech, ale nastaví přísná 

pravidla jejich fungování. Roční výnos fondů se očekává v oblasti 4 - 5 % v případě 

investování do dynamického fondu s nejvyšším výnosem, ale i rizikem. S ohledem na inflaci 

však reálné zhodnocení peněz tedy bude skoro nulové. Současní dvacátníci půjdou do 

důchodu o deset let později, než chodí lidé nyní - v sedmdesáti letech. Podle demografické 

prognózy se pětina mužů důchodu vůbec nedožije. Od ledna 2013 se sazba DPH sjednotí na 

17,5%. Toto zvýšení DPH způsobí nárůst cen základních životních potřeb a nízko příjmovým 

skupinám bude proto kompenzováno zvýšením přídavků z daní pracujících. Zda bude tato 

plánovaná reforma dostačující v současné době nelze odhadnout, poněvadž názory odborníků 

se velmi liší a to především z pohledu jednotlivých skupin obyvatelstva podle jejich příjmů. 

Zajímavá je také skepse ohledně plánované reformy, která často pramení především 

z principu, obav z korupce a nedostatku informací. Názory na plánovanou reformu lze vidět 

v následující anketě. 

  

         

                                                 

89 Převážná část této kapitoly je převzata z webu Důchodová reforma 2013 [online]. [cit. 2012-04-03]. Dostupné 
z: http://www.duchodovareforma2013.cz/  



 

   

 

 

 

Zdroj: Důchodová reforma 2013 [online]. [cit. 2012
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90 Mezi tyto publikace patří například: 
publikace Evropské unie, 2010. ISBN 978
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/81/cs.pdf
migrační politiku. Evropská komise, zastoupení v 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/ceskarepublika

 

Obrázek 4.3 – Anketa mínění občanů
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říklad: Příležitost a výzva: Migrace v Evropské unii. Lucemburk: Ú
publikace Evropské unie, 2010. ISBN 978-92-79-12647-5. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/81/cs.pdf, EU usiluje o věrohodnou, spravedlivou a ú

Evropská komise, zastoupení v České republice [online]. 25.5.2011 [cit. 2012
Dostupné z: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_629_cs.htm 

ění občanů o plánované důchodové reformě   

03]. Dostupné z: http://www.duchodovareforma2013.cz/  
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[online]. 25.5.2011 [cit. 2012-05-05]. 
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Jaká opatření budou nakonec přijata, uvedena do praxe a jaké budou mít dopady nelze 

v současné době s jistotou říci. Jisté však je, že podnikat kroky ke změně, ač mnohdy 

nepopulární, bude potřeba. Změny v důchodovém systému, spoření a legislativě, spolu 

s přílivem imigrantů se jeví jako nejpravděpodobnějšími. Mimo jiné proto, že ostatní výše 

zmíněná opatření jsou založená především na osobnostních předpokladech, kterými se české 

obyvatelstvo v současné době příliš nevyznačuje. 

 

Dílčí shrnutí 

  

 Populační (rodinná) politika v Československé a později v České republice prošla 

v průběhu posledních šedesáti let výraznými změnami. Stále však není natolik účinná, aby 

byla schopna reagovat na současné trendy v populačním vývoji a demografické skladbě 

obyvatel. Sociální dopady tohoto vývoje se odrazí zejména v celkové životní úrovni obyvatel. 

Ekonomické dopady pak spočívají především ve schopnosti vyplácet dávky na zabezpečení ve 

stáří ve výši zajišťující přiměřený životní standard. Existuje předpoklad, že právě tato 

schopnost bude do budoucna ohrožena. Z těchto důvodů jsou hledána mnohá možná řešení 

tak, aby v budoucnu nedošlo k naplnění nejméně příznivých prognóz a tyto socioekonomické 

dopady byly co nejmenší. 
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5. Závěr 

 

Díky změnám v populačním vývoji a demografické skladbě obyvatel lze jednoznačně 

konstatovat, že populace v České republice stárne. Tento fakt je podložen demografickými 

údaji o klesající plodnosti a porodnosti, klesající úmrtnosti a naopak rostoucí střední délce 

života. Tento trend se však netýká pouze ČR, ale téměř všech vyspělých zemí světa, mezi něž 

patří i země EU. To je dáno mnoha faktory – zejména sociálním systémem, rodinnou 

politikou a mírou migrace v dané zemi. Hlavním cílem práce byl odhad budoucích 

socioekonomických dopadů populačního vývoje. Při stávajícím vývoji situace je jisté, že 

současný populační vývoj a změny v demografické skladbě obyvatel budou mít 

pravděpodobně za následek obtíže při zajišťování vyplácení dávek důchodového systému a 

změny v celkové životní úrovni obyvatel. Životní úroveň obyvatel bude ovlivněna negativně a 

to vlivem mnoha faktorů v oblasti zdraví, příjmů a dalších. 

 

  Na základě expertních analýz o budoucím vývoji populace, jež byly využity při 

zpracování této práce, lze s jistotou říci, že stávající daňový, sociální, důchodový a spořící 

systém nebude v budoucnu schopen zajišťovat jednak prostředky na vyplácení důchodů 

starým lidem a zároveň ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu a jeho rodinám zachování, 

případně růst, dobré životní úrovně. 

 

Vzhledem k předchozím zjištěním je důležité o tomto ohrožení, jež by mohlo 

v budoucnu nastat, poskytovat časté, pravdivé a přesné informace, vycházející z relevantních 

zdrojů. Tato osvěta je potřeba k „nastartování“ procesu změn, které jsou nevyhnutelné. 

Některé kroky však bývají, předně ze stran politických důvodů, velmi nepopulární a proto 

jsou některá opatření brzděna. 

 

Stávající trend je možno řešit dvěma základními proudy – zvyšováním 

ekonomického/hospodářského růstu nebo ovlivněním demografického vývoje obyvatel. 

Existuje několik reálně aplikovatelných řešení v podmínkách ČR. Lze předpokládat, že vývoj 

situace si vyžádá restrukturalizace a reformy v oblasti daní a sociálních systémů. Obecně bude 

uplatňována snaha o vyšší ekonomický růst a pozitivní efekty s ním související. Dále se bude 

zvyšovat také tlak na rostoucí podíl soukromých výdajů na důchody. Lze očekávat také větší 
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důraz na rodinnou politiku, vhodně formulovanou tak, aby nedocházelo k vedlejším 

nepříznivým efektům (například zvýšení nezaměstnanosti při zvýšení příspěvků rodin s dětmi 

apod.). Možná opatření jsou v této práci navržena pouze okrajově, nicméně tuto oblast 

považuji za velmi zajímavou a vhodnou pro další rozpracování třeba jako téma diplomové 

práce při dalším studiu. 
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Příloha č. 1 - Střední délka života při narození ve světě (2011)91 

 
Zdroj: Life expectancy at birth - World [online]. 2011 [2011-11-04]. Index Mundi. Dostupné z WWW: 
<http://www.indexmundi.com/map/?v=30>. 
 

  

                                                 

91 Legenda mapy střední délky života ve světě znázorňuje počet let předpokládané délky života občanů v dané 
zemi při narození. 
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Příloha č. 2 - Hrubá míra porodnosti (v promile) v období 1950 - 2010 a výhled do roku 2100 

Období Svět Vyspělé státy Rozvojové země 
1950-1955 36,9 22,4 43,5 
1955-1960 35,4 21,3 41,6 
1960-1965 34,6 19,6 40,9 
1965-1970 33,6 17,1 40,1 
1970-1975 31,3 16,0 36,8 
1975-1980 28,3 14,9 32,7 
1980-1985 27,7 14,5 31,8 
1985-1990 27,0 13,9 30,7 
1990-1995 24,5 12,3 27,7 
1995-2000 22,4 11,2 25,1 
2000-2005 20,8 11,0 23,1 
2005-2010 20,0 11,4 21,9 
2010-2015 19,2 11,4 20,8 
2015-2020 18,1 11,2 19,5 
2020-2025 17,1 10,9 18,3 
2025-2030 16,2 10,6 17,3 
2030-2035 15,6 10,6 16,5 
2035-2040 15,1 10,9 15,9 
2040-2045 14,7 11,1 15,3 
2045-2050 14,2 11,2 14,8 
2050-2055 13,8 11,1 14,3 
2055-2060 13,5 11,1 13,9 
2060-2065 13,2 11,2 13,6 
2065-2070 13,0 11,3 13,3 
2070-2075 12,8 11,4 13,1 
2075-2080 12,7 11,5 12,8 
2080-2085 12,5 11,5 12,6 
2085-2090 12,3 11,4 12,5 
2090-2095 12,2 11,4 12,3 
2095-2100 12,1 11,4 12,2 

Zdroj: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World 
Population Prospects: The 2010 Revision, CD-ROM Edition.  
 

  



 

Příloha č. 3 - Světová mapa Indexu lidského rozvoje, 2011

Zdroj: Visualizing blog. Visualizing.org

http://www.visualizing.org/stories/hdr
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Příloha č. 4 - Index lidského rozvoje – vývoj ČR a její komparace s vybranými oblastmi 

 
Zdroj: International human development indicators. United Nations Development Programme [online]. 2011 [cit. 
2012-03-25]. Dostupné z: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/CZE.html 

 

 

 


