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ÚVOD

• Sociodemografická analýza města Prostějov vznikla v rámci projektu „ 
Vytvoření  střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb“  a je 
spolufinancována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

• Zachycuje analýzu základních demografických údajů a prognózu vývoje  
některých aspektů v následujícím období, v druhé části se pak zabývá 
analýzou údajů vybraných cílových skupin uživatelů SS

• Zdrojem dat jsou statistické údaje shromažďované ČSÚ, ÚP, Policií ČR, 
Městskou policií, Cizineckou policií, odbory MÚ a poskytovateli sociálních 
služeb



ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

• Město  Prostějov v regionu

• Počet  obyvatel

• Struktura obyvatelstva podle věku

• Vzdělanostní struktura obyvatelstva

• Národnostní složení obyvatelstva

• Ekonomická aktivita obyvatelstva

• Nezaměstnanost

• Předpoklad budoucího vývoje



Počet obyvatel

• Podle údajů ČSÚ žilo k 1. 1. 2009 v Prostějově 45 378 obyvatel, z toho
21 457 mužů a 23 921 žen. Vývoj počtu obyvatelstva v Prostějově
nerovnoměrně narůstal do r. 1990, od tohoto období zaznamenává
postupný pokles. Podle údajů Českého statistického úřadu je příčinou
tohoto poklesu zejména stěhování obyvatelstva, pokles porodnosti, a v r.
2006 osamostatnění obce Držovice (1 251 obyvatel)

• Přirozená měna obyvatel se skládá ze dvou základních demografických
procesů, tj. procesu úmrtnosti a procesu porodnosti, které společně se
zohledněním migrace předurčují vývoj populace.

• Přirozený nárůst obyvatel města Prostějov kulminoval v letech 1975 až
1980, v následujících letech porodnost postupně klesala, od r. 2005 se
počet narozených obyvatel začal opět zvyšovat, avšak počet nově živě
narozených dětí nedosáhl počtu zemřelých. V současné době odrodily
poslední početně silné ročníky a lze očekávat i v Prostějově sestupný trend
počtu narozených dětí.



• V posledních letech prošel Prostějov, stejně jako celá Česká 
republika, významnými změnami reprodukčního chování, což se 
výrazně projevilo poklesem počtu narozených dětí. V důsledku změn 
došlo i ke změně sociálního klimatu a nově nastolený tržní systém 
postupně oslaboval podporu rodin

• Koncem 90. let minulého století se začíná počet živě narozených dětí 
v přepočtu na 1000 žen v produktivním věku postupně zvyšovat a to 
jak v rámci celé republiky, tak i v Prostějově

• Z rozdílu veličin míry porodnosti a míry úmrtnosti lze vypočítat tzv. 
přirozený přírůstek. Ten se v Prostějově  od r. 1985  drží v záporných 
hodnotách, jedná se tedy o přirozený úbytek ( v roce 2008 jsou 
záporné hodnoty  pod nulou jen velmi nízko )



• Přes důležitost demografického vývoje přirozenou měnou, lze zejména na
regionální a lokální úrovni říci, že o celkovém počtu obyvatel do velké míry
rozhodují migrační toky obyvatel. Migrace je chápána jako změna trvalého
pobytu a z tohoto pohledu rozlišujeme vnitřní a mezinárodní.

• Význam migrace zřejmě poroste i do budoucna, protože všechny regiony se
budou potýkat s demografickým stárnutím a s poklesem počtu obyvatel
přirozenou měnou. Migrační zisky tak mohou být jedním ze způsobů, jak
tento negativní trend zvrátit

• V 90. letech došlo k zásadní změně bilance stěhování z města Prostějov.
Zatímco v r. 1971 to bylo pouze 685 obyvatel, v roce 1990 to bylo již 889
obyvatel a v r. 2008 dokonce 1048 obyvatel. Přistěhovalých občanů
přibývalo zejména v 80. létech min. stol, následně jich pak ubývalo, mírný
nárůst byl zaznamenán pak po r. 2000. Migrační saldo obyvatelstva
Prostějova tak od roku 1995 nabývá záporných hodnot.



Struktura obyvatelstva podle věku

• Věková struktura obyvatel v Prostějově je výsledkem vývoje porodnosti,
úmrtnosti a migrace v uplynulých přibližně sto letech. Stejně jako v celé České
republice dochází k výraznému stárnutí obyvatelstva i v Prostějově

• Vlivem efektů popsaných v předchozí kapitole dochází a bude docházet
k výrazným změnám ve věkové struktuře obyvatelstva. Zatímco v roce 1980
převyšoval podíl nejmladší generace do 14 let 23%, v roce 1990 poklesl na 20%
a v roce 2000 vlivem velmi nízké porodnosti překročil pouze 15% hranici.

• Průměrný věk obyvatel Prostějova je podle údajů ČSÚ k 1. 1. 2009 41, 4 roků

• Průměrným věkem obyvatel Prostějova se město Prostějov dostává na třetí
pořadí měst Olomouckého kraje s nejvyšším průměrným věkem obyvatel.



Vzdělanostní struktura obyvatelstva

• Údaje o vzdělanostní struktuře obyvatel jsou zjišťovány vždy při sčítání 
obyvatel jednou za 10 let, poslední sčítání proběhlo v r. 2001

• Město Prostějov má v porovnání s celostátními i krajskými údaji větší podíl 
obyvatelstva s vyšším vzděláním a zřetelně nižší podíl obyvatelstva se 
základním vzděláním.



Národnostní složení obyvatelstva

• Kategorie národnosti je osobním prohlášením občana a je značně
subjektivním údajem

• Uvedené údaje uvádějí jen poměrně nízký a nevýznamný podíl
národnostních menšin ( Slováci 676 osob, Ukrajinci 267 osob )

• K romské národnosti se v Prostějově hlásí méně obyvatel, než by veřejnost
i samotní Romové očekávali ( při SLDB 2001 se k romské národnosti
přihlásilo v Prostějově pouze 48 osob )



Ekonomická aktivita obyvatelstva

• Ve městě Prostějov bylo při posledním sčítání lidu, domů a bytů ( dále jen 
SLDB) v r. 2001 z celkového počtu 48 027 obyvatel 23 771 ekonomicky 
aktivních

• Převážná část ekonomicky aktivních osob jsou pracující 42,87%

• Nezaměstnaní  tvoří 5,4% 

• Pracující důchodci 1,67% 

• ženy na mateřské dovolené 0,74 %

• Nejvíce se na ekonomicky neaktivních podílejí nepracující důchodci –
23,94%, potom děti, žáci, studenti a učni 17,22 %



Nezaměstnanost

• Do zaměstnanosti regionu nepříznivě zasáhl rok 2008. Zejména od 2.
pololetí 2008 již můžeme pozorovat dopad celosvětové hospodářské krize.
V tomto trendu pak pokračovalo i 1. pololetí 2009 a to v ještě větší míře

• Dramatické snížení vykázaly počty volných míst. Nepříznivá situace, která
se projevila již na konci minulého roku, pokračovala ve zvýšené míře i
během 1. pololetí 2009. Počet 260 (prosinec 2008) se během ledna ještě
snížil až na minimum 87volných pracovních míst

• Zatímco v minulém roce zaměstnavatelé vyčkávali a ve velké většině
případů řešili aktuální situaci neprodlužováním pracovních smluv
uzavřených na dobu určitou a nepřijímáním nových pracovníků, v letošním
roce již dochází k ukončování pracovních poměrů a v řadě případů také ke
hromadném propouštění.

• Nepříznivou situaci dokazují i nově evidovaní uchazeči, kterých od ledna 
do června 2009 přišlo více než 4 500. Tento počet se blíží celoročním 
hodnotám posledních let. Za celý rok 2008 se nově evidovalo jen o 700 a 
v roce 2007 o 400 uchazečů více



Očekávaný vývoj plodnosti 

• V 90. letech minulého století dosáhla v ČR plodnost svého minima, její
hodnoty se pohybovaly jen málo nad hodnotou 1. Uvědomíme-li si, že
hodnota zajišťující prostou reprodukci je 2,1, pak je zřejmé, že podobně
nízké hodnoty úhrnné plodnosti při odhlédnutí od migrace v dlouhodobém
horizontu k postupnému vymírání dané populace

Očekávaný vývoj úmrtnosti

• Vlivem zlepšování úmrtnostních poměrů a prodlužování délky života, roste
podíl populace v postproduktivním věku. Současně s tím dochází ke
snižování porodnosti hluboko pod úroveň zachování přirozené obnovy
populace, čímž dochází k poklesu počtu narozených dětí a dále se tak
prohlubuje relativní význam nejstarších věkových skupin v populaci.



Očekávaný vývoj věkového složení

• K nejvýznamnějším změnám dojde u postproduktivní složky populace.
Prostějov patří společně s Přerovem se shodným indexem stáří 125,4
v poměru obyvatel ve věku nad 65 let a obyvatel 0 – 14 let na druhé místo
v Olomouckém kraji. Lze očekávat, že v roce 2050 bude v Prostějově počet
obyvatel ve věku nad 65 let dosáhne 33 %

• U nejmladší složky populace bude docházet k jejímu absolutnímu a
zejména relativnímu poklesu. V následujících 10 až 15 letech se do
plodivého věku budou dostávat málopočetné generace narozené v době
největšího poklesu porodnosti. Tyto ročníky i při relativně zvýšené
porodnosti nebudou schopny rození dětí v počtu zaznamenaném
v současnosti



• Ekonomicky nejvýznamnější skupina, kterou je produktivní složka,
zaznamená v následujících letech významný pokles. Tento vývoj bude
způsoben tím, že do důchodového věku budou dospívat silné ročníky a na
opačném pólu bude tato složka doplňována ročníky narozenými v období
snížené porodnosti, které nebudou schopny úbytky početně doplňovat.
Tento úbytek bude mít dopady na národní úrovni zejména na důchodový
systém, na lokální a regionální úrovni potenciálně pravděpodobně dojde
k nedostatku pracovních sil.



Očekávaný vývoj nezaměstnanosti

• Stále trvající historická minima v počtu volných míst, nárůst uchazečů o
zaměstnání a zprávy z jednotlivých klíčových společností v regionu dávají
předpoklad na další zvyšování nezaměstnanosti jak v průběhu 2. pololetí
2009 tak i v roce 2010

• Obě prognózy na 2. pololetí 2009 jak optimistická tak i pesimistická,
počítají se soustavným nárůstem uchazečů o zaměstnání

• Varianta optimistická předpokládá 5 200 nezaměstnaných uchazečů,
s mírou těsně nad 9%. Pesimistická varianta odhaduje nárůst až na 6 000
nezaměstnaných, s mírou nepřesahující 10 %.



VYBRANÉ CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

• Osoby se zdravotním postižením

• Senioři

• Rodina, děti, mládež

• Národnostní menšiny, cizinci

• Osoby ohrožené sociálním vyloučením



Osoby se zdravotním postižením

Zdravotním postižením se rozumí, na rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo
trvalý stav, který již nelze léčbou zcela odstranit. Lidé se zdravotním
postižením musí denně překonávat řadu překážek a omezení, které
vyplývají z jejich postižení. Důsledky zdravotního postižení je možné
zmírnit soustavou opatření, na jejichž realizaci by se měla podílet celá
společnost

Analýza vyhodnocuje:

• Počty přiznaných průkazů mimořádných výhod

• Vyplacené dávky sociální péče podmíněné zdravotním stavem

• Počet osob s příspěvkem na péči

• Počty osob s přiznaným invalidním důchodem

• Přehled zařízení pro osoby se zdravotním postižením

• Počty uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením



Senioři 

• Za seniora je ze statistického hlediska považován člověk starší 65 let. Se
zvyšujícím věkem se snižují možnosti seniorů samostatného
plnohodnotného života. Jednou z možností jak jim pomoci čelit stáří, je
poskytování sociálních služeb a také sociálních dávek.

• Cílem sociální politiky by mělo být zajistit seniorům v největší míře
možnost žít v jejich přirozeném prostředí. Výzkumy ukazují, že tento
způsob péče o seniory je nejen finančně méně náročný, ale především
prospívá samotnému zdraví a kvalitě života seniorů. Sociální dávky nejsou
většinou specifikovány pro občany v důchodovém věku, zpravidla jsou
podmíněny zdravotním stavem příjemce

Analýza vyhodnocuje:

• Přiznané příspěvky na péči osobám nad 65 let

• Počty seniorů, využívající pobytové služby

• Počty seniorů, využívající terénní služby

• Počty žádostí seniorů a počty umístěných seniorů v DPS



Rodina, děti a mládež

• Rodina funguje jako základní jednotka společnosti tehdy, jestliže její funkce
nejsou narušeny a členové rodiny jsou schopni je vlastními silami zajistit

• Vlivy, které fungování rodiny oslabují, můžeme rozdělit do oblasti
materiální ( zaměstnanost členů rodiny, finanční příjem, bytové
podmínky), sociální ( výchovná způsobilost a životní styl, dosažitelnost
sociálních výhod, patologické chování ) a demografické ( rodiny úplné a
neúplné, počet dětí v rodině, rozvodovost, dosažený věk při narození
prvního dítěte)



Analýza vyhodnocuje:

• Rodinný stav obyvatelstva

• Vývoj sňatečnosti

• Vývoj rozvodovosti

• Počty domácností se závislými dětmi

• Počty rodin řešených oddělením sociálně právní ochrany

• Počty případů řešených kurátorem pro mládež

• Počty nezletilých osob páchajících trestnou činnost

• Počty dětí umístěných do ústavní nebo ochranné výchovy

• Počty týraných a zneužívaných  dětí



Národnostní menšiny, cizinci

• Národnost se v ČR zjišťuje při sčítání lidu tzv. deklaratorní metodou, což
znamená, že se každý může přihlásit k té národnosti, jejíž příslušníkem se
cítí být. Naprostá většina obyvatel města Prostějov se přihlásila
k národnosti české

• V Prostějově žijí občané národnostních a etnických menšin, kteří se
setkávají s řadou problémů, souvisejících především s jejich integrací do
většinové společnosti. Z praktického hlediska patří k hlavním problémům,
se kterými se převážně potýkají, hledání zaměstnání, získávání vzdělání,
bydlení apd. Problémem bývá i jazyková bariéra, ale i jednání jiných
občanů, které může být zatíženo xenofobními či rasistickými předsudky.

• Na rozdíl od národnosti je státní příslušnost zjišťována objektivně
Cizineckou policií. Podle jejich údajů byl k 31. 7. 2009 počet cizinců
s povoleným dlouhodobým a trvalým pobytem na okrese Prostějov 1 296.



Analýza vyhodnocuje:

• Vývoj počtu cizinců v Prostějově

• Počty cizinců podle národnosti

• Aktivity Centra podpory cizinců

• Vývoj počtu cizinců s platným povolením k zaměstnání



Osoby ohrožené sociálním vyloučením

• Mezi osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, můžeme zahrnout 
osoby bez domova, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby užívající 
návykové látky ( alkohol, drogy ), osoby závislé i nepřímo ohrožené 
závislostí a dlouhodobě nezaměstnaní.T yto osoby  se nachází  v nepříznivé 
životní situaci, kterou nejsou schopni vlastními silami a prostředky řešit.

Analýza vyhodnocuje:

• Aktivity organizace Člověk v tísni

• Aktivity Azylového centra

• Přehled a počty spáchaných trestných činů

• Počet osob propuštěných z výkonu trestu

• Přestupky řešené Městskou policií

• Počty uživatelů Kontaktního centra v Prostějově

• Počty dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání



Děkuji Vám za pozornost

V Prostějově dne 3. 12. 2009

PhDr. Miluše Kmoščáková

Sociální služby Prostějov, p.o.


