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Demographic situation in the Czech Republic in 2014 
Souhrn 

Informace o zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2014 pod 
názvem „Populace rostla přirozenou měnou i stěhováním“ a publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 4. 
čtvrtletí 2014“ 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 2013 a 2014. 

Summary 

The „New Release“ on demographic situation in the Czech Republic in 2014 under the name “The 
population grew up by both natural change and net migration” and publication “Population of the Czech 
Republic - 4 quarter 2014” 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 2013 and 2014. 

Předkládaná aktuální informace má za cíl upozornit zájemce o demografická data, že 
Český statistický úřad zveřejnil 23. března 2015 na svých internetových stránkách 
předběžné údaje o demografické situaci v České republice v roce 2014, a to formou rychlé 
informace pod názvem „Populace rostla přirozenou měnou i stěhováním“ 
(https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-4-ctvrtleti-2014-jvieeamvff). Zároveň 
byla vydána publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 4. čtvrtletí 2014“ 
(https://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-4-ctvrtleti-2014-84porn4zph). 
Publikace obsahuje předběžné výsledky přirozeného a mechanického pohybu 
obyvatelstva za ČR, oblasti, kraje a okresy a bilanci počtu obyvatel ve městech České 
republiky. 

V rychlé informaci naleznete stručné zhodnocení demografické situace v roce 2014, 
včetně porovnání s rokem 2013. Z této rychlé informace přikládáme tabulku obsahující 
údaje o pohybu obyvatelstva (absolutně, relativně a meziroční změny). 

Počet obyvatel České republiky se v roce 2014, podle předběžné statistické bilance, 
zvýšil o 25,9 tisíce osob. Do kladných čísel se po roce opět vrátil přirozený přírůstek (4,2 
tisíce osob) i přírůstek stěhováním (21,7 tisíce osob). K 31. 12. 2012 měla Česká republika 
10 538 275 obyvatel.  

Živě se narodilo 109,9 tisíce dětí, což je o 3,1 tisíce více než v roce předchozím. 
Úhrnná plodnost činila 1,53 dítěte na 1 ženu během jejího reprodukčního období. 
Průměrný věk matek při porodu zůstal na úrovni 29,9 roku. Dále vzrostl podíl dětí 
narozených mimo manželství, a to o 1,7 procentního bodu na 46,7 %. 
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V roce 2014 se zvýšil i počet sňatků. Bylo uzavřeno 45,6 tisíce manželství, což 
představuje meziroční nárůst o 2,1 tisíce manželství. Naproti tomu se snížila rozvodovost, 
bylo rozvedeno 26,8 tisíce manželství, tj. o 1,1 tisíce méně oproti roku 2013. Podíl 
manželství končících rozvodem klesl z 47,8 % na 46,7 % v roce 2014. 

Došlo k dalšímu úbytku potratů, a to o 0,7 tisíce. Bylo registrováno celkem 37,0 tisíce 
potratů, z toho 21,9 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT) a 13,9 tisíce samovolných 
potratů. UPT zaznamenaly pokles, o 0,8 tisíce případů, samovolné potraty mírný nárůst 
(o 149). Podíl UPT na celkovém počtu potratů, 59,2 %, byl nejnižší od roku 1958 (od 
platnosti zákona o umělém přerušení těhotenství). 

Počet zemřelých se snížil o 3,5 tisíce osob, na 105,7 tisíce osob, což je nejméně za 
posledních 6 let. Ve věku do 1 roku života zemřelo 263 dětí, kojenecká úmrtnost klesla na 
2,4 promile. Naděje dožití při narození se zvýšila o cca 0,5 roku, ze 75,2 let u mužů a 81,1 
let u žen v roce 2013. 
Vypracovala: Ing. Miloslava Chudobová 

Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny) 
 

Ukazatel 
Počet absolutně (rok) Počet 

na 1 000 obyvatel 

2013 2014 p) rozdíl 
 2014 p) – 2013 2013 2014 p) 

Sňatky 43 499  45 575  2 076  4,1  4,3  

Rozvody 27 895  26 764  -1 131  2,7  2,5  

Živě narození 106 751  109 860  3 109  10,2  10,4  

- z toho mimo manželství *) 48 000  51 266  3 266  45,0  46,7  

Zemřelí 109 160  105 665  -3 495  10,4  10,0  

- z toho do 1 roku **) 265  263  -2  2,5  2,4  

Potraty celkem 37 687  36 956  -731  3,6  3,5  

- z toho umělá přerušení těhotenství 22 714  21 893  -821  2,2  2,1  

Přistěhovalí 29 579  41 625  12 046  2,8  4,0  

Vystěhovalí 30 876  19 964  -10 912  2,9  1,9  

Přirozený přírůstek -2 409  4 195  6 604  -0,2  0,4  

Přírůstek stěhováním -1 297  21 661  22 958  -0,1  2,1  

Celkový přírůstek -3 706  25 856  29 562  -0,4  2,5  

Počet obyvatel k 31. 12.  10 512 419  10 538 275  25 856  x  x  

Střední stav obyvatelstva  10 510 719  10 524 783  14 064  x  x  

 
Poznámky: 
p) předběžné údaje 

*) relativní údaj udává podíl živě narozených mimo manželství (%) 

**) relativní údaj je na 1 000 živě narozených 
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