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Aktuální informace 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky  

České republiky 

Praha 16. 3. 2009 4
Demografická situace v České republice v roce 2008 

Demographic situation in the Czech Republic in 2008 

Souhrn 

Informace o zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2008 pod 
názvem „V roce 2008 se narodilo téměř 120 tisíc dětí“ a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České 
republice v roce 2008 (předběžné výsledky) Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách 
www.czso.cz. Přiložena je tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující 
základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2007 a 2008. 

Summary 

The „Latest news“ on demographic situation in the Czech Republic in 2008 (under the name „Nearly 120 
thousands children were born in 2008”) and the publication Population of the Czech Republic in year 2008 
(preliminary results) were released by  the Czech Statistical Office on websites: www.czso.cz. We enclose 
table „Population (absolute and relative figures, year-to-year changes)” containing basic demographic 
indicators for the Czech Republic in 2007 and 2008. 

Cílem této aktuální informace je upozornit zájemce o údaje o demografické situaci 
v České republice, že Český statistický úřad uveřejnil na svých internetových stránkách 
předběžné údaje o pohybu obyvatelstva v České republice v roce 2008, a to formou  
rychlé informace pod názvem „V roce 2008 se narodilo téměř 120 tisíc dětí“ 
(http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031309.doc). Současně byla zveřejněna 
publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2008 (předběžné výsledky); 
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/4001-08. 

Publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2008 obsahuje 
předběžné výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva za ČR, oblasti, 
kraje a okresy a předběžnou bilanci počtu obyvatel ve městech České republiky. 

V rychlé informaci naleznete stručné zhodnocení demografické situace v roce 2008, 
včetně porovnání s rokem 2007. Z této rychlé informace předkládáme tabulku obsahující 
údaje o pohybu obyvatelstva (absolutně, relativně a meziroční změny). 

Jak napovídá již název rychlé informace, v roce 2008 se v České republice živě narodilo 
119,6 tisíce dětí, oproti předchozímu roku to představuje nárůst o 4,9 tisíce. Úhrnná 
plodnost vzrostla na hodnotu 1,50. Dále pokračoval trend posunu rození dětí do vyššího 
věku ženy. Průměrný věk matek při narození dítěte celkem, tj. bez rozlišení pořadí, i věk 
při narození prvního dítěte se oproti roku 2007 zvýšil o 0,2 roku a dosáhl 29,3, resp. 27,3 
let. Opět se zvýšil i podíl dětí narozených mimo manželství, a to o 1,8 procentního bodu na 
36,3 %. 
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Počet potratů již druhým rokem zaznamenává zastavení dlouhodobého trendu poklesu. 
V roce 2008 bylo registrováno 41,4 tisíce potratů, k nárůstu došlo jak u samovolných 
potratů (o 171), tak u umělých přerušení těhotenství (o 346). 

Počet zemřelých činil 104,9 tisíce osob, což je o 312 osob více než v roce předchozím. 
Pokles počtu zemřelých kojenců se spolu se zvýšeným počtem živě narozených projevil 
ve snížení kojenecké úmrtnosti o 0,3 promile. Kojenecká úmrtnost dosáhla hodnoty 2,8 
promile. Střední délka života při narození zaznamenala nárůst u mužů (o 0,3 roku) i u žen 
(zhruba o 0,25 roku). V roce 2008 měl novorozený chlapec naději dožít se věku 74,0 let, 
novorozená dívka 80,1 let.  
 
Vypracovala: Ing. Miloslava Chudobová 
 
 

Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)

2007 2008 p)
rozdíl

 2008–2007

Sňatky 57 157 52 457 -4 700  5,5 5,0
Rozvody 31 129 31 300 171  3,0 3,0
Živě narození 114 632 119 570 4 938  11,1 11,5
 - z toho mimo manželství 1) 39 537 43 457 3 920  34,5 1) 36,3 1)

Zemřelí 104 636 104 948 312  10,1 10,1
 - z toho do 1 roku 2) 360 338 -22  3,1 2) 2,8 2)

Potraty celkem 40 917 41 446 529  4,0 4,0
 - z toho umělá přerušení těhotenství 25 414 25 760 346  2,5 2,5
Přistěhovalí 104 445 77 817 -26 628  10,1 7,5
Vystěhovalí 20 500 6 027 -14 473  2,0 0,6
Přirozený přírůstek 9 996 14 622 4 626  1,0 1,4
Přírůstek stěhováním 83 945 71 790 -12 155  8,1 6,9
Celkový přírůstek 93 941 86 412 -7 529  9,1 8,3
Počet obyvatel k 31. 12. 10 381 130 10 467 542 86 412  x x

Střední stav obyvatelstva 10 322 689 10 429 692 107 003  x x

Poznámky:
p) = předběžné údaje
1) relativní údaj udává podíl živě narozených mimo manželství (%)
2) relativní údaj je na 1 000 živě narozených

Ukazatel
Počet na 1 000 obyvatel

2007 2008 p)

Počty

 
 


