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Úhrnná plodnost a průměrný věk matek 

Zdroj grafu: ČSÚ 

Úhrnná plodnost v současné době přesáhla 1,5 a bude zásadní sledovat další vývoj, zda 
se nevrátí k minimu v roce 2000.  
Zvyšující se věk matek = jiné životní styly, potřeby, kariéry, zdravotní komplikace 



Živě narození – zemřelí - přistěhovalí 
Každý rok se narodí zhruba 100 

tisíc dětí. 
Před 40 lety to bylo 2x tolik,  
před 60 lety byla čísla velmi 
podobná těm současným. 

Zdroj grafů: ČSÚ 



Naděje dožití 1920-2015 

Zdroj grafů: ČSÚ 



Populační prognóza  

Zdroj grafů: ČSÚ 



Věková struktura 2016-2050 

Zdroj grafů: ČSÚ 



Podíl seniorů v obcích v ČR v r. 2016 

Zdroj grafu: ČSÚ 



Podíl seniorů v obcích v ČR v r. 2016 

Zdroj grafu: ČSÚ 



Počet míst v zařízeních sociální péče na 
1000 obyvatel ve věku 65+ 

Zdroj grafu:irozhlas.cz 



Podpůrné služby pro seniory v ČR 

Zdroj grafu:mujduchod.cz 



Neuspokojené žádosti o umístění  
v domovech pro seniory (na 1 000 seniorů) 

Zdroj grafu:irozhlas.cz 



Populační kalkulačka SC&C 

 
Kohortně-komponentní model  

Vstupní data – demo verze dostupná na krajské úrovni: 
• Věková struktura 

• Míry plodnosti dle věku matky 

• Úmrtnostní tabulky  

• Migrace na úrovni krajů 

 

  Volně dostupná základní verze na: 

   www.scac.eu 
 

 

 

http://www.scac.eu/


Populační kalkulačka SC&C – jak funguje 

Zdroj grafu:scac.eu 



Populační kalkulačka SC&C – výstupy 

Zdroj grafu:scac.eu 



Populační kalkulačka v roce 2017-2018 

březen 

srpen 

prosinec 
2018 

Base, PRO, 
PREMIUM 
verze 1.0 

migrace ve 
verzi BASE 
verze 1.1 

modul 
Základní školy 
verze 2.0 

? 



Obce / města potřebují: 

• Stále aktuální sociodemografické studie pro svou obec, město, 
městskou část, mikroregion 

• Aktuální registry obyvatelstva a motivace občany, aby byli 
hlášeni k trvalému pobytu v obci, kde obvykle bydlí 

• Aktuální deklaraci občanů (vyjádření zájmu) o předškolní 
zařízení či o podpůrné služby pro seniory 

• Plány, které budou předjímat demografickou prognózu, která se 
bude od malých dětí překlápět k seniorům a budovat taková 
zařízení, která budou funkčně flexibilní  
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SC&C jako záruka kvality 

Vlastní školená tazatelská síť 

Vlastní FG studio a CATI studio 

Certifikace systémem  
řízení kvality ISO 9001:2009 

Ochrana osobních údajů  
Pro práci s osobními daty je SC&C spol. s r.o. registrována u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů, tak jak to požaduje Zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů ze dne 4. dubna 2000 



Co jsme realizovali v oblasti veřejné a státní správy? 

Podklady pro sociodemografickou studii pro Prahu 7 (2015) 

Analýzu integrace cizinců pro Prahu 10 (2016) 

Populační kalkulačky pro města: Havlíčkův Brod, Rožnov, Praha 7, Písek, Pardubice 

 

• pro město Plzeň 

• pro ROP Jihozápad 

• pro město Brno a jeho letiště 

• pro České Budějovice 

 

• výzkum města Ostravy 2009 po 40 letech v rámci GAČR s VŠB-TU 

• pro Kraj Vysočina 

• pro Moravskoslezský kraj 

 

 

 


