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Anotace 
 Bakalářská práce „Vliv legislativy na natalitní chování obyvatelstva v ČR“ 

pojednává o vývoji plodnosti v souvislostech legislativních změn v letech 1950-2008 

v České republice.  

Na jednání žen je v textu nahlíženo z pohledu teorie racionální volby, která 

předpokládá, že se ženy rozhodují o narození dítěte na základě zhodnocení svých 

preferencí a nákladů, které jsou spojeny s narozením dítěte. Tyto náklady mohou být 

ovlivněny výší státní podpory, jejíž změna může vést k rozdílnému rozhodnutí o 

narození dítěte. 

Text se pomocí rozboru úhrnné plodnosti žen a jejich časového souběhu se změnami 

v legislativě snaží vypozorovat, zda se měnilo jejich natalitní chování v závislosti na 

těchto změnách. Text se dále zaměřuje na problematiku silných a slabých ročníků a 

jejich souvislostí se změnou úhrnné plodnosti. Výsledkem této práce je zhodnocení, zda 

se změny legislativy promítly do zvýšení úhrnné plodnosti žen a identifikace 

problematických vlivů na věkovou strukturu.  

 

 

Annotation 
My bachelor thesis „ The influence of legislation on natality behavior of the 

population in the Czech Republic“ deals with the development of fertility in the context 

of legislative changes in the years 1950-2008 in the Czech Republic. 

At the proceeding of women in the text is viewed from the perspective of rational 

choice theory, which is based on the idea that women make decisions about the child’s 

birth based on an assessment of their preferences and costs that are associated with 
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childbirth. These costs can be influenced by the amount of state aid, the change may 

lead to different decision about the child’s birth. 

Text by analyzing the total fertility rate of women and their overlapping time with 

changes in the legislation seeks to observe whether it alters their natality behavior 

depending on those modifications. The text also focused on issues of strong and weak 

generations and their relation to the change of total fertility. The result of this study was 

to evaluate whether legislative changes were reflected in an increase in the total fertility 

rate of women and identification of the problematic effects of age structure. 

 

Klíčová slova 
Legislativa, porodnost, plodnost, potratovost, rodinná politika 
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Úvod 
Porodnost je úzce svázána s osobními preferencemi jednotlivců, které jsou ovlivňovány 

zvyklostmi dané společnosti, podmínkami a faktory působícími na jednotlivce a 

podobou rodiny, která je základní stavební jednotkou společnosti. Rozhodování o 

narození dítěte jsou ovlivňovány také legislativními úpravami, které vedou k rozdílným 

podmínkám oproti předchozímu období. Formulace těchto opatření jsou předmětem 

sociální a rodinné politiky, která je v současnosti především v souvislosti s nízkou 

úrovní plodnosti často diskutovaným tématem. Ačkoli v posledních několika letech 

počet narozených dětí stoupá, podoba podpory rodiny je stále jedním z klíčových témat. 

Mezi autory zabývající se touto tématikou lze jmenovat ze sociologů Ladislava 

Rabušice, který je zastáncem názoru, že vývoj porodnosti je přirozený proces 

demografické tranzice, Ivo Možného, který se zabývá podobou rodiny a současným 

vývojem společnosti. Z demografů se této problematice věnuje například Jitka 

Rychtaříková, zabývající se analýzou plodnosti a podmíněnostem tohoto procesu. 

Ve společnosti došlo k mnoha změnám týkajících se životní dráhy mladých lidí a 

odklonu od tradičního modelu rodiny. Uzavření manželství již nepředstavuje tak 

důležitou součást života jako dříve a spolu rostoucí vzdělaností žen a jejich uplatnění na 

trhu práce ustupuje rodina do pozadí spolu s tradičním rozdělením rolí v rodině, kdy 

žena pečuje o děti a muž zabezpečuje finanční příjem rodiny. Narození dítěte už ženy 

nepovažují za nedílnou součást svého života, stále častěji se věnují kariéře a narození 

dítěte sice neodmítají, ale stále častěji posouvají do vyššího věku. Budoucí rodiče si 

také uvědomují finanční stránku narození dítěte, která představuje často významnou 

položku rodinného rozpočtu. Řada odborníků si také klade otázku, zda by za péči o dítě 

měli být zodpovědní převážně rodiče, nebo by měla být podporována z větší části 

státem v souvislosti s přechodem od koncepce „welfare state“1 k tzv. „care-giving 

society“.2  

Nízká úroveň plodnosti a přirozený úbytek obyvatel vyvolal v České republice před 

několika lety diskuzi, zda nebyly zanedbány možnosti, jak tento proces ovlivnit.  

                                                 
1 „Welfare state“ je typ sociálního státu ve kterém „se stát považoval za hlavního garanta poskytování 
sociální ochrany“ (Kalinová 1998: 35) Zajišťuje svým občanům sociální ochranu ve stáří, mateřství a 
nezaměstnanosti. Minimální příjem, zdravotní péči, vzdělání a bydlení považuje za právo občana. 
2 Koncepce „care-giving society“ je společnost ve které je péče o děti a staré osoby adekvátně oceněna. 
V této koncepci by výchova dětí měla být chápána jako každé jiné zaměstnání, rodiče by měli mít 
možnost zůstat doma a pečovat o děti za stejných podmínek jako kdyby byli zaměstnáni, tedy s nárokem 
na plat, jehož výše by byla odvozena od předchozího výdělku.  (Kocourková 2002:16) 
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Bylo přijato několik opatření na pomoc rodinám s dětmi, které měly podpořit 

klesající úroveň plodnosti, mimo jiné zvýšení porodného, které se zvýšilo na více než 

dvojnásobek.  

Následně a v souvislosti s tím došlo k diskuzím, zda je vhodné porodnost podporovat 

a jakým způsobem. Proto je důležité zkoumat, jaký vliv má na uvažování a rozhodování 

lidí legislativa, která upravuje podmínky života rodin, jejich rozhodování o velikosti 

rodiny a jaké důsledky má pro společnost a život jednotlivců.   
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1. Cíl práce a členění práce 
 

Cílem mé práce je analyzovat vývoj porodnosti v souvislostech legislativních změn, 

zachytit uceleně změny legislativy v dlouhém časovém období (1950-2008) spolu 

s vývojem porodnosti, které by mohli být příčinou změn v natalitním chování 

obyvatelstva.  

Vztahem podpory rodiny a natalitním chováním se zabýval Marek Loužek ve své 

práci „Populační ekonomie, její důsledky pro účinnost pronatalitních politik“, věnoval 

se však pouze analýze vlivu pronatalitní politiky zavedené v sedmdesátých letech. Svou 

prací bych chtěla přispět k diskuzi o této problematice a pomoci osvětlit možné 

souvislosti s legislativními změnami a jejich vlivu na společnost. „Společenský pohyb je 

tak složitý, že jej nelze vtěsnat do úzkého rámce a zkoumat striktně z jednoho úhlu“ 

(Kalinová 1998:8) Ve své práci bych se proto chtěla věnovat také souhrnu ostatních 

vlivů, které mohly působit na rozhodování o narození dítěte. Spolu se změnami ve 

společnosti došlo jednak ke změně v životním stylu žen a také ke změnám hodnotových 

preferencí, které staví často narození dítěte až na druhé místo za budování kariéry, nebo 

vzdělání. Dochází tak zejména k odkládání narození dítěte do vyššího věku a 

v souvislosti se snižující se důležitostí přikládané uzavírání sňatku roste také podíl dětí 

narozených mimo manželství. Do života žen se v minulosti promítala taká nepřímá 

podpora rodiny jako dotace na bydlení, nebo dětské zboží. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se budu věnovat legislativním 

změnám v daném období, které mohly působit na rozhodování o počtu dětí. Tyto změny 

upravují především změnu potratového zákona, výši podpory při narození dítěte, změny 

délky mateřské dovolené a další úpravy na podporu mladých rodin. 

Druhá kapitola je věnována vývoji porodnosti, plodnosti a potratovosti, kde pomocí 

údajů z pohybu obyvatelstva popíši vývoj ukazatelů, které budu později srovnávat se 

změnami v legislativě. V této kapitole také vysvětlím rozdíl mezi porodností a 

plodností. Třetí kapitola je věnována souhrnu hospodářských a socioekonomických 

faktorů, které mohly působit na porodnost a problematice silných a slabých ročníků. 

V poslední kapitole je provedeno srovnání na základě časového souběhu 

legislativních změn a vývoje plodnosti a potratovosti žen, pomocí kterého lze určit, zda 

došlo ke změně v chování žen při rozhodování o narození dítěte v době zavádění státní 

podpory a jiných úprav. 
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1.1. Teoretické východisko a metodologie 
 

Koncepce rodinné politiky je založena na předpokladu, že lidé své rozhodnutí 

zakládají na racionálním zhodnocení svých možností a zájmů, které mohou být 

ovlivněny výší státní podpory. Zavedením podpory při narození dítěte a další podpory 

v souvislosti s péčí o dítě dochází ke snížení nákladů, což se na základě teorie racionální 

volby promítá do vyšší pravděpodobnosti narození dítěte. 

Podle teorie racionální volby „počet dětí, resp. narození dalšího dítěte, souvisí s výší 

psychického přínosu dítěte pro rodiče i jakou ekonomickou zátěž představuje jeho 

narození.“ (Rychtaříková 2003: 46) Narození dítěte tedy souvisí se zájmem rodičů, 

spolu se kterým působí také informace, které rodiče mají a které mohou ovlivnit jejich 

zhodnocení ekonomické situace a nákladů na dítě. „Náklady na dítě mohou být přímé 

(aktuální náklady po odečtení přídavků) a nepřímé (do jaké míry společnost umožňuje 

rodičům zkombinovat pracovní kariéru s péčí o dítě, což prakticky znamená, jaká je 

ztráta jejich výdělku v důsledku péče o dítě).“ (Rychtaříková 2003: 46) Na základě 

těchto nákladů se rodiče rozhodují o narození dítěte, pokud by se nerozhodovali na 

základě racionálního hodnocení, nemohla by mít tato opatření vliv. 

 

Obr. č. 1. Model teorie racionální volby (Rabušic 2001:117) 

 

 
jednání 

 

 
Přesvědčení o 
příležitostech 
k jednání a o 
jejich účincích

 
zájmy  

 

 

 informace 
 

Jako metodu jsem v práci zvolila porovnání časového souběhu změn ve vybraných 

charakteristikách z pohybu obyvatelstva a legislativních změn, které mohou být 

příčinou ve změně chování žen. Pomocí těchto změn se pokusím posoudit, zda došlo ke 

změně v chování žen na základě jednotlivých změn v legislativě a jaké to může mít 

důsledky pro společnost. 
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2. Vývoj legislativy 
 

Vývoj legislativy zahrnuje vývoj změn, které upravovaly jednotlivé oblasti podpory 

rodin s dětmi a osamělých matek a mohly tak ovlivňovat rozhodnutí o narození dítěte.   

Zachycuje změny výše podpory při narození dítěte, vývoji přídavků na děti a měnící 

se délky placené mateřské dovolené, kdy se ženy mohli plně věnovat domácí péči o děti. 

Zachycuje také změny zákona o povolení umělého přerušení těhotenství, které mohlo 

přispět k poklesu porodnosti. 

 Věnuje se také vývojem dalších opatření na podporu mladých rodin, například státní 

podpory při narození dítěte, která byla poskytována v rámci novomanželských půjček.  

 

2.1. Vymezení legislativy související se zkoumaným 

problémem 
 

V této části vymezím základní okruhy, kterými se budu zabývat v následujícím textu. 
 

2.1.1. Změna potratového zákona 
Zákon o umělém přerušení těhotenství umožňuje provedení potratu a zároveň 

stanovuje podmínky, za kterých je možné potrat provést. V České republice byla 

interrupce povolena od 50. let 20. století. 

2.1.2. Pronatalitní politika 
Je soubor „specifických ekonomických a sociálních opatření, jejichž cílem je zvýšení 

úrovně plodnosti.“ (Rabušic 2002: 47) V České republice je nejčastěji spojována 

s obdobím normalizace v 70. letech 20. století, byla však zaváděna i před a po tomto 

období. 

2.1.3. Prorodinná politika 
Je založena na podpoře základních funkcí rodiny, kterými jsou zejména péče o děti a 

jejich výchova. Jejím cílem je „vytváření vlídnějšího prostředí rodičům pro snadnější 

sladění pracovního a rodinného života.“ 3 

 

                                                 
3 http://www.mpsv.cz/cs/6031 
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2.2. Vývoj legislativy v 50. letech 
 

Během 50. let došlo k několika změnám, které se promítly do vývoje porodnosti 

v tomto období. Po válce byla porodnost podporována především skrze podporu 

mladých manželství a vysokých příspěvků při narození dítěte. Na pomoc mladým 

manželstvím při zakládání rodiny byly určeny novomanželské půjčky na zařízení bytu. 

To upravoval zákon č. 56/1948 Sb. Tyto půjčky byly omezeny výší příjmů a nebyly 

určeny pro rodiny s vysokými příjmy (poskytovaly se, pokud čistý měsíční příjem 

novomanželů nepřesáhl 1800 Kčs). Měly být přilepšením mladým rodinám, 

poskytnutím částky představující přibližně půlroční pracovní příjem té doby (7 200 

Kčs), aniž by je zatížila příliš vysokými úroky (úroková sazba byla 3,5 %). Pronatalitní 

opatření spočívaly v podpoře rodin, které čerpaly půjčku, zrušením úročení při narození 

prvního dítěte. Stát dále poskytoval podporu při dovršení jednoho roku prvního dítěte a 

narození každého dalšího dítěte ve výši 1/6 dosud nesplacené částky. Osamělým 

rodičům nebylo možno tuto půjčku poskytnout. Postupem času stále méně lidí splňovalo 

podmínky pro přiznání půjčky a počátkem 70. let, než došlo ke změně podmínek, se 

poskytovaly pouze ve 2 000 případech ročně, přičemž počet sňatků se pohyboval okolo 

120 000 za rok. 

Narození dítěte bylo vedle státní podpory novomanželských půjček oceňováno také 

podporou při narození dítěte a materiální pomocí ve formě zdarma poskytované dětské 

výbavy, nebo peněžité náhrady za ni, podle zákona o sociálním pojištění č. 99/1948 Sb. 

Výše porodného podle tohoto zákona byla 2 500 Kčs. Matka měla možnost čerpat také 

peněžitou pomoc v mateřství, která byla poskytována po dobu 18 -ti týdnů, pouze v 

případě, pokud se matka podílela na sociálním pojištění minimálně 270 dní před 

nástupem na mateřskou dovolenou. Vysoká podpora při narození dítěte byla poměrně 

brzy zrušena zákonem č.54/1956 Sb., podle kterého se snížila na 650 Kč, což byla 

oproti dosavadní částce významná změna. 

Koncem 50. let došlo k další významné změně v oblasti legislativy zasahující do 

porodnosti, a tím byla změna potratového zákona. Až do roku 1950 bylo umělé 

přerušení těhotenství trestně postihováno podle tehdejšího trestního řádu, teprve od roku 

1950 bylo možné v odborných zařízeních ukončit těhotenství, ale dosud pouze ze 

zdravotních důvodů.  (Pavlík 2002: 43) 

Koncem 50. Let došlo k povolení umělého přerušení těhotenství na žádost ženy i ze 

sociálních důvodů. 19. Prosince 1957 byl schválen zákon č. 68/1957 Sb. o umělém 
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přerušení těhotenství, který umožňoval interrupci. Tímto zákonem byly také stanoveny 

podmínky, za kterých byl uměle vyvolaný potrat přípustný. Potrat byl přípustný pouze 

v lůžkovém zdravotnickém zařízení, se souhlasem těhotné ženy, případně jejího 

zákonného zástupce a po předchozím povolení. Těmito opatřeními a povolením potratů 

při splnění uvedených podmínek se vláda snažila předejít zejména zdravotním 

komplikacím, které vznikaly při nelegálně prováděných potratech v neodpovídajících 

podmínkách. 

Mnozí odborníci se však domnívají, že nešlo pouze o snahu o zachování zdraví žen 

při nechtěném těhotenství, ale spíše o sociální opatření, které umožňovalo ženám 

snadněji kontrolovat svou porodnost. (Kučera, Fialová 1996: 18) 

V této době docházelo také k diferenciaci jednotlivých oblastí zájmu státních úřadů 

zabývajících se sociálními otázkami.  „Od zrušení Československého ústavu práce 

v roce 1951 byl hlavní vládní institucí v sociální oblasti Úřad sociálního zabezpečení. 

V podmínkách ekonomické reformy4 bylo neúnosné, aby se sociální politika omezovala 

na pouhé sociální zabezpečení. Bylo nutné vytvořit kvalifikovaný státní orgán 

odpovědný za legislativu.“  (Kalinová 2007: 277). Jedním z předmětů zkoumání se stal 

také vývoj porodnosti. Za tímto účelem byla koncem 50. let byla ustavena Státní 

populační komise zabývající se studiem a hodnocením populační situace, která byla 

poradním orgánem vlády v otázkách populačního vývoje. Během svého působení prošla 

mnoha změnami, neměla však dostatečnou váhu k prosazení svých doporučení a v roce 

1970 byla zrušena. (Kučera, Fialová 1996: 10) 

 

2.3. Vývoj legislativy v 60. letech 
 

Od počátku 60. let došlo k omezení interrupcí zavedením interrupčních komisí a 

krokům, které měly podpořit zvýšení porodnosti pomocí sociálních dávek a 

v neposlední řadě k výstavbě zařízení pro předškolní děti. 

Vládním nařízením z roku 1963 (č. 126/1962 Sb.) došlo ke zpřísnění zákona o 

umělém přerušení těhotenství. V té době byla pouze omezená a málo rozšířená možnost 

používání ženské antikoncepce a pro mnoho žen tak byla interrupce jediným možným 

prostředkem k plánování rodiny. Z tohoto důvodu využívaly ženy tuto možnost i 

opakovaně, ačkoli to pro ně mohlo mít nežádoucí zdravotní důsledky. Právě z tohoto 

                                                 
4 Ekonomická reforma v období 50. let byla spojena s přechodem k centrálně plánovanému hospodářství 
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důvodu bylo přistoupeno ke zpřísnění dříve přijatého zákona a v zájmu ochrany zdraví 

žen omezena možnost provádění potratů. Ženy musely žádat o povolení před speciálně 

ustavenou interrupční komisí, která rozhodovala o udělení souhlasu s provedením 

umělého přerušení těhotenství. V případě prvního a druhého dítěte byla interrupční 

komise obzvláště přísná. 

Byly zřízeny okresní a krajské tříčlenné interrupční komise, které sestávaly 

z předsedy z řad poslanců národního výboru (zpravidla člena zdravotnické komise), 

jednoho člena z řad populační komise, která se zabývala problematikou populačního 

vývoje a lékaře - přednostu ženského a porodnického oddělení. 

Umělé přerušení těhotenství bylo možné provést pouze ze zdravotních důvodů, nebo 

jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, mezi které patřil zejména pokročilý věk 

ženy, minimálně 3 žijící děti, ztráta manžela, nebo jiné okolnosti, které způsobovaly, že 

odpovědnost za výživu rodiny spočívaly převážně na ženě a narozením dítěte by došlo 

k významnému ohrožení životní úrovně. 

Se svou žádostí se žena obracela na přednostu ženského a porodnického oddělení, 

poté byla žádost přezkoumána okresní interrupční komisí, přičemž mohl být přizván 

manžel, resp. otec dítěte a pokud byla žadatelka mladší 18- ti let, také její rodiče. 

V případě zamítnutí této žádosti bylo možné se odvolat ke krajské interrupční komisi. 

Byl zaveden poplatek ve výši 200-500 Kč. Interrupční komise byly zrušeny až novým 

zákonem s účinností od 1. 1. 1987. 

Spolu s tímto opatřením byly zaváděny další opatření pro podporu rodiny, které měly 

podpořit porodnost „V letech 1963-1964 byla mírně prodloužena placená mateřská 

dovolená.“ (Kučera, Fialová 1996: 18) Do té doby mohla matka čerpat mateřskou 

dovolenou, pokud byla pojištěna 270 dní před nastoupením na ni, v délce 18 týdnů. 

V souvislosti s přijetím zákona 58/1964 Sb. O zvýšení péče o těhotné ženy a matky se 

placená mateřská dovolená prodloužila na 22 týdnů, částky vyplácené v souvislosti s ní 

byly však od 19. týdne nižší. Matka měla možnost čerpat další mateřskou dovolenou až 

do jednoho roku věku dítěte.  

Nedlouho potom došlo k úpravě věnující se zaměstnaným matkám, které musely být 

v těhotenství, kvůli rizikům spojeným s dosud vykonávanou prací přiděleny na hůře 

placenou práci. Podle Zákoníku práce č. 65/1965 Sb., který vstoupil v platnost k 1. 

1.1966, se v souvislosti s tím vyplácel vyrovnávací příspěvek v těhotenství a do 

devátého měsíce po porodu. Matka měla také nárok na úpravu pracovní doby, pokud 

16 
 



 

pečovala o dítě do 15 -ti let, mateřská dovolená byla 22 týdnů a matka měla možnost 

prodloužení další mateřské dovolené až do 1 roku dítěte.  

Od roku 1966 se vláda zaměřila na rozvoj sociální politiky na pomoc rodinám 

s dětmi, které formulovala v materiálu „Hlavní aspekty sociální politiky v soustavě 

ekonomického řízení.“ „Soustředil se na dva hlavní problémy: na pomoc rodinám 

s dětmi a na sociální zabezpečení občanů.“ (Kalinová 2007: 280) Konkrétní úpravy 

byly upraveny dokumentem „Návrh koncepce sociálního zabezpečení v podmínkách 

dalšího rozvoje společnosti do roku 1970“, který se zaměřoval na kompenzaci růstu 

životních nákladů a zlepšení populačního vývoje. Na pomoc rodinám s dětmi se 

zaměřoval ucelený program, který měl být vypracován do konce roku 1968. (Kalinová 

2007: 282) V souvislosti s tímto programem došlo k několika změnám, mezi které 

patřilo zejména prodloužení mateřské dovolené a zvýšení přídavků na děti. Přijetím 

zákona č. 88/1968 Sb. O prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o 

přídavcích na děti z nemocenského pojištění, se mateřská dovolená prodloužila z 22 na 

26 týdnů. Osamělé matky měly možnost čerpat mateřskou dovolenou v délce až 35 

týdnů. Podpora při narození dítěte byla 1000 Kčs.  

Dosud docházelo také k nepřímé podpoře rodin, pomocí dotací na potraviny a dětské 

zboží jako dětské oblečení a výbavy. Tyto dotace se týkaly také podpory zařízení pro 

předškolní a školní děti, které byly využívány pracujícími matkami. V tomto období 

docházelo ke snížení státní podpory těchto nepřímých dotací. „Postupné snížení dotací 

v předškolních zařízeních a ve školním stravování se mělo nahrazovat vyššími přídavky 

na děti.“ (Kalinová 2007: 281) U přídavků na děti se v roce 1968 přestal uplatňovat 

systém, který jejich přiznání odvozoval od výše výdělku a výše přídavků byla 

orientována na podporu třetích a čtvrtých dětí. Podpora při péči o jedno dítě činila 90 

Kčs, při péči o dvě děti 330 Kčs, o tři děti 680 Kčs, o čtyři děti 1030 Kčs5, dále se 

dávky zvyšovaly o 240 Kčs na každé další dítě.  

                                                

Podporováni byli také pracující rodiče. Byly budovány zařízení pro předškolní děti a 

matkám bylo umožněno pečovat o dítě od jednoho roku do tří let. Matky měly možnost 

čerpat příspěvky a několik měsíců pobírat plnou mzdu. 
 
 
 

 

 
5 V případě tří dětí představoval příspěvek přibližně 40% průměrné hrubé měsíční mzdy.  
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2.4. „Husákovy děti“ aneb pronatalitní politika 70. let 
 
V letech normalizace byl přijat komplex ekonomických a sociálních opatření na 

pomoc rodinám s dětmi, který měl pronatalitně působící efekt. Uvolňování 

komunistického režimu bylo v srpnu 1968 potlačeno vpádem vojsk Varšavské smlouvy, 

následně došlo k dosazení nové vlády a nástupu normalizace. Tento vývoj vedl k 

odklonu většiny lidí od veřejného života a jeho směřování k osobnímu životu a rodině. 

Byla přijata řada opatření na pomoc rodinám s dětmi, zvýšila se podpora při narození 

dítěte, zaveden byl mateřský příspěvek, který se vyplácel do dvou let po narození 

nejmladšího dítěte. Součástí těchto opatření byly i výhodné novomanželské půjčky. 

(Kučera, Fialová 1996: 10)  

Dosavadní novomanželské půjčky z roku 1948 již neodpovídaly době a jen málo lidí 

ještě splňovalo podmínky pro jejich přiznání. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k přijetí 

nového zákona, který tyto podmínky upravoval a rozšířil možnosti využití této půjčky. 

Od 1. 4. 1973 byl zaveden zákon „O státní podpoře novomanželům“6, který nahrazoval 

stávající zákon z roku1948. Upravena byla maximální hranice čistých měsíčních příjmů 

domácnosti pro přiznání půjčky, která se zvedla na 5000 Kčs a rozšířena byla i možnost 

využití půjčky, která se rozšířila o pořízení bytu. Využití půjčky bylo klíčové pro 

úrokovou sazbu, která byla 1%, pokud byla použita na pořízení bytu a 2,5% pokud 

sloužila k jeho zařízení. Přiznání půjčky bylo omezeno věkem manželů, který nesměl 

přesáhnout 30 let včetně, manželé museli být řádně pracujícími občany a mít trvalé 

bydliště na území ČSR a alespoň jeden z nich mít ČSR občanství. Poskytnutí půjčky již 

nebylo vázáno pouze na uzavření manželství, mohl o ni zažádat také občan ČSR, který 

nežije v manželství a má v péči vlastní, nebo osvojené dítě do tří let věku. Půjčka byla 

splatná do 10 -ti let a její maximální výše byla 30 000 Kč, která představovala přibližně 

roční příjem. Dlužníkům byl navíc poskytován státní příspěvek 2 000 Kč na první dítě, 

dožilo-li se 1 roku a 4 000 Kč na každé další dítě. Při narození dítěte se splatnost 

prodloužila o 1 rok.  

Od roku 1970 došlo k další úpravě podporující mateřství. Podle zákona č. 154/1969 

Sb. se začal vyplácet příspěvek i během další mateřské dovolené, která nebyla do té 

doby finančně ohodnocena. Navazoval na peněžitou pomoc v mateřství, která se 

vyplácela během základní mateřské dovolené. Zanedlouho došlo ke zvýšení přídavků na 

děti, ke kterému došlo od 1. 1. 1973 a podporovalo vícedětné rodiny. Oproti výši 
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zavedené v roce 1968 zůstala výše dávky nezměněná pouze při péči o jedno dítě 

(90Kčs), při péči o dvě děti se zvýšila na 430kč, při péči o tři děti 880 Kčs, o čtyři 1280 

Kčs, pět 1520 Kčs a šest 1760 Kčs.   

 

 

2.5. Vývoj legislativy od konce 70. let do roku 1989 
 
V 80. letech došlo k několika dílčím změnám, které upravovaly dosud platné zákony, 

nejdůležitějšími změnami bylo zrušení interrupčních komisí zavedených v 60. letech a 

úpravy podmínek pro přiznání novomanželské půjčky ze 70. let. Interrupční komise 

byly zrušeny v roce 1986 (účinnost od 1. 1. 1987), kdy vstoupil v platnost zákon o 

umělém přerušení těhotenství ČNR č.66/1986 Sb.  

Úprava podmínek pro přiznání novomanželských půjček se týkala půjčky na zřízení 

bytu. Změnila se především horní hranice hrubých měsíčních příjmů domácnosti, která 

se zvýšila na 6000 Kčs. Důvodem bylo, že jen malá část rodin v té době splňovala 

stávající podmínky o výši příjmu. Byla zvýšena také horní hranice půjčovaných 

prostředků z 30 000 na 50 000 Kčs a doba splatnosti se prodloužila na 15 let. Tato 

úprava byla platná od 1. 7. 1987. 
 

2.6. Vývoj legislativy po roce 1989 
 

Po roce 1989 došlo k politickému převratu, během něhož došlo k odstoupení 

komunistické vlády a nástupu demokratického systému. Spolu s politickými změnami 

byl přetvořen i sociální systém a došlo ke změnám, které vedly k rozdílným podmínkám 

oproti předchozímu období. Spolu s otevřením hranic a novými možnostmi 

seberealizace, ať už to bylo vzdělání či profesní orientace, začal rodinný život ustupovat 

do pozadí. Nebylo to však jediným důvodem, co odvádělo mladou generaci od 

zakládání rodiny. Uvolnění trhu a liberalizace cen spolu se zrušením dotací na potraviny 

a zboží pro děti se promítlo do životní úrovně rodin s dětmi. Méně omezení v řízení 

vlastního života šlo ruku v ruce s omezením sociální ochrany, která byla do té doby pro 

mnoho lidí samozřejmostí. (Kučera, Fialová 1996: 36)  

Skoková inflace způsobila, že dosavadní podpora rodin s dětmi ztratila svou hodnotu. 

Rychtaříková uvádí, že „v České republice se v období přibližně 1993-2003 snížila 

                                                                                                                                               
6 Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění 14/1973 Sb. 
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reálná hodnota dávek vyplácených v souvislosti s náklady na péči o dítě na polovinu až 

třetinu“ (Hamplová, Rychtaříková 2003: 71) Počátkem roku 1991 byly zrušeny 

novomanželské půjčky. 

Od roku 1993 přestal být poplatek za umělé přerušení těhotenství hrazen ze 

zdravotního pojištění, pokud nebyl proveden ze zdravotních důvodů. V současnosti se 

pohybuje v ceně od 3000 Kč, přičemž závisí na stáří plodu a způsobu provedení. Pokud 

je potrat proveden ze zdravotních důvodů, poplatek se neplatí. 

Postupně se začal budovat nový systém na podporu rodin. Od 1. 10. 1995 byla 

prodloužena mateřská dovolená na 4 roky s cílem umožnit ženám starat se co nejdéle o 

malé děti. Zároveň však došlo k omezení státem podporovaných předškolních zařízení 

pro děti do 3 let. (Kalibová 2009: 234)  

Zhruba od roku 1998 začalo být poukazováno na potřebu zavedení koncepce rodinné 

politiky a byly navrženy konkrétní opatření pronatalitního charakteru.  

V roce 1999 byl zřízen Republikový výbor pro děti, mládež a rodinu, který byl 

pověřen přípravou návrhu nové koncepce rodinné politiky. Neosvědčil se a byl zrušen. 

V roce 2001 vláda prosadila dvě pronatalitní opatření. Zvýšení dávky poskytované při 

narození dítěte a zvýšení částky, kterou je možno si přivydělat při pobírání 

rodičovského příspěvku. (Kocourková 2002: 24) 

Postupně byly přijímány i další opatření na pomoc rodinám s dětmi, které se 

zaměřily také na možnost skloubení pracovního a rodinného života. Od 1. 1. 2004 došlo 

ke zrušení omezení výdělku při pobírání rodičovského příspěvku s cílem zvýšit životní 

úroveň rodin a zároveň podnítit rodiče, aby neztratili kontakt se zaměstnáním. Od 1. 5. 

2004 se zvýšil rodičovský příspěvek o 40 % na 3573 Kč. 

Od 1. 1. 2005 bylo zavedeno společné zdanění manželů, jako podpora tradiční formy 

rodiny, od ledna 2008 však bylo zrušeno. V souvislosti s možností výdělku při pobírání 

rodičovského příspěvku začalo být pro matky problematické zajistit pro děti hlídání 

v době, kdy jsou v zaměstnání, proto bylo od 1. 5. 2006 umožněno dětem starším tří let 

navštěvovat mateřskou školku na 4 hodiny denně, aniž by rodič ztratil nárok na pobírání 

rodičovského příspěvku. (Kalibová 2009: 234)  

Od roku 2004 byly znovu zavedeny novomanželské půjčky, jejich poskytování je 

však omezené finančními prostředky Státního fondu pro rozvoj bydlení, který půjčky od 

1. 12. 2004 zajišťuje podle Nařízení vlády č. 616/2004 Sb. Tuto půjčku mohou mladí 

manželé využít pouze na koupi bytu či stavbu domu či stavební práce s tím související, 

nelze ji však využít například na koupi stavebního pozemku či vybavení domácnosti. 
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Poskytují se do výše 300 000 Kč a převážně s ručitelem, úroková sazba je 2%. Splácet 

je možné až 20 let, přičemž přerušení splácení je možné až na 2 roky. Manželé ale 

nemohou o tuto půjčku požádat v případě, že některý z nich vlastní nemovitost 

k bydlení, byt, nebo je nájemcem družstevního bytu a nelze ji poskytnout opakovaně. 

Součástí této půjčky jsou i pronatalitní opatření ve formě státních příspěvků 

poskytovaných při narození dítěte. Po uzavření smlouvy na koupi či stavbu bytu, se po 

porodu (i osvojení) každého dítěte jistina sníží o 30 000 Kč. Oproti půjčkám ze 70. let 

mají vyšší úrokovou sazbu a delší dobu splatnosti a její poskytnutí není omezeno horní 

hranicí příjmu. Bližší srovnání v příloze č. 4. 

V roce 2006 byla zvýšena podpora při narození dítěte novelou zákona o státní 

sociální podpoře z částky 8750 Kč. Do konce roku 2007 činila výše porodného při 

narození jednoho dítěte 11,10 násobek životního minima (17 760 Kč), při narození dvou 

nebo více dětí šlo o 16,60 násobek životního minima (53 120 Kč a 79 680 Kč při 

narozeni trojčat). Kvůli dvojnásobnému zvýšení výdajů na porodné, bylo od 1. ledna 

2008 porodné sníženo na jednotnou částku 13 000 Kč.  

Od 1. 1. 2007 došlo k navýšení rodičovských příspěvků na 40% průměrné měsíční 

mzdy. Výše příspěvků činí 7600 Kč do tří let věku dítěte. Tuto dávku je možné čerpat 

ve 3 variantách. Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku je určeno rodičům, kteří mají 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství nejméně 380 Kč/den, je poskytována do 24 

měsíců věku dítěte a je vyplácena ve výši 11 400 Kč měsíčně. Klasické čerpání 

rodičovského příspěvku je určeno rodičům s nárokem na peněžitou pomoc v mateřství a 

je vypláceno do 36 měsíců věku dítěte ve výši 7600 Kč. Pomalejší čerpání rodičovského 

příspěvku je vypláceno ve výši 7600 Kč do 21 měsíců věku dítěte a následně ve snížené 

výměře 3800 Kč do 48 měsíců věku dítěte. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ministerstvo práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz/soc/ssp) 
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3. Vývoj porodnosti, plodnosti a potratovosti 
 

Během sledovaného období došlo k celkovému poklesu hladiny porodnosti, který je 

specifický pro moderní společnosti. V těchto společnostech již není tak častá klasická 

role ženy, jako pečovatelky o děti a domácnost a ženy se častěji začínají věnovat kariéře 

a jiné formě seberealizace. Tento trend snižující se porodnosti bývá v literatuře 

označován jako druhá demografická tranzice. 

Během tohoto období docházelo ke krátkodobým i dlouhodobějším výkyvům 

v závislosti na změnách v podpoře rodiny a společenské situaci, které se projevovaly 

zvyšováním a snižováním porodnosti. „Výrazný pokles porodnosti je ovšem 

charakteristický pro celou Evropu, kde k němu došlo už v první polovině 70.let “ 

(Možný 2002: 28) V té době byla v České republice přijata řada opatření pro podporu 

rodin, které se projevily zvýšením porodnosti. Vysoký počet narozených je připisován 

také silným ročníkům, které se dostaly do věku zakládání rodiny. 

V následujících kapitolách se věnuji vývoji porodnosti ve sledovaném období 1950-

2008, rozdělených do jednotlivých období. Počet narozených dětí může být zkreslen 

počtem žen ve fertilním věku, proto uvádím také úhrnnou plodnost udávající průměrný 

počet dětí na jednu ženu. 

Úhrnná plodnost je definována jako součet měr plodnosti podle věku žen ve věku 15-

49 let v daném roce. Míra plodnosti podle věku je definována jako podíl počtu živě 

narozených dětí ženám v určitém věku a střednímu stavu8 žen v tomto věku. (Kalibová 

2009: 99-100) 

Porodnost je udávána počtem narozených dětí, nebo hrubou mírou porodnosti, která 

udává počet narozených dětí na 1000 obyvatel, bez ohledu na věkovou strukturu. 

(Kalibová 2009: 99) 

Rozdíl mezi porodností a plodností nemusí být na první pohled patrný, liší se však 

v tom co udává. Plodnost udává, kolik dětí se narodilo v průměru jedné ženě v určitém 

věku. Její změna tedy charakterizuje změnu v chování žen, zda se jim rodí dětí více, 

nebo méně. Ačkoli úhrnná plodnost se může zvyšovat např. na hodnotu 2,5 dětí na 

jednu ženu, počet narozených dětí může zůstat na podobných hodnotách nebo se 

dokonce snižovat v důsledku nízkého počtu žen v tomto věku. Pokud naopak přichází 

do věku nejvyšší plodnosti silný ročník žen, může se počet narozených dětí zvýšit, 
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ačkoli úhrnná plodnost se může snižovat. Úhrnná plodnost tedy lépe vystihuje chování 

žen a změny, které v něm nastávají v důsledku přijatých opatření, zatímco porodnost je 

důležitější pro společnost, neboť udává jak silný je daný ročník. 

Vývoj počtu narozených dětí je uveden v příloze č. 1, vývoj úhrnné plodnosti za 

jednotlivé věkové skupiny v příloze č. 2. 

Vývoj porodnosti je ovlivňován demografickými faktory, mezi které patří sňatečnost, 

potratovost, kojenecká úmrtnost, mrtvorozenost a rozvodovost. Proto se budu krátce 

věnovat vývoji těchto ukazatelů. 

 

Sňatečnost je počet sňatků mužů a žen podle zákonem stanovených pravidel. 

V českém prostředí od počátku padesátých let počet sňatků klesá do roku 1953, 

v následujících dvou letech stoupá a v roce 1957 klesne na 62 760. Od té doby počet 

uzavřených sňatků stoupá až do roku 1973, kdy začne opět klesat. Od roku 1982 mírně 

stoupá. Počet uzavřených sňatků byl vyšší v roce 1990, kdy překročil výši ukazatelů 

konce 80. let, jeho příčinou však bylo oznámení o rušení novomanželských půjček k 1. 

1. 1991. V roce 1990 a 1991 bylo zaznamenáno o něco více narozených dětí oproti roku 

1989, tento nárůst však nebyl nijak výrazný. „Kompenzační pokles sňatečnosti 

v následujícím roce dokládá motivaci zvýšené sňatečnosti.“ (Pavlík a kol 2002: 21) Od 

roku 2003 počet sňatků mírně stoupá až na 57 157 v roce 2007. Podrobný vývoj 

sňatečnosti je uveden v příloze č. 3. Celkově stoupá věk vstupu do manželství a nižší 

sňatečnost je zčásti nahrazována tzv. faktickým manželstvím.9 

 

Potratovost je dána počtem přirozených a uměle vyvolaných potratů. Přirozená 

potratovost je nezávislá na vůli ženy a její intenzita se v čase výrazně nemění. Umělá 

potratovost je determinována vůlí ženy ukončit své těhotenství a legislativou, která jí 

toto jednání umožňuje. Oba druhy potratu podléhají hlášení10. Pro mnoho žen byla 

interrupce prostředkem pro plánování rodiny a ovlivňovala tak ukazatele plodnosti. 

Podrobnějšímu vývoji umělé potratovosti se budu blíže věnovat v následujících 

kapitolách. Vývoj míry potratovosti udávající počet umělých potratů na 1000 žen ve 

věku 15-49 let je zachycen v grafu č. 1. 

                                                                                                                                               
8 Střední stav žen je počet žen v daném věku k 1. 7. daného roku (zjišťováno podle registrů přirozené 
měny- matriky), případně průměr počtu z 1. 1. daného roku a 1. 1. roku následujícího. 
9 Faktické manželství je soužití partnerů v jedné domácnosti, kteří na sčítacím tiskopisu deklarovali svůj 
vzájemný vztah jako „druh, družka“. 
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Graf č. 1. Míra umělé potratovosti žen 1958-2007 (Zdroj dat: Demografická příručka 2007) 

 
Kojenecká úmrtnost je definována jako úmrtí dítěte do jednoho roku věku. Dále se 

dělí na novorozeneckou úmrtnost (do 28 dní po porodu) a ponovorozeneckou úmrtnost 

(od 28 do 364 dne po porodu). (Populační vývoj České republiky 2000: 49). Je 

ovlivňována socioekonomickými faktory, mezi které patří zdravotní péče, výživa a 

individuální péče o zdraví, ekologickými faktory (životní prostředí) a genetickými 

faktory (vrozené vady). Počátkem 50. let se kojenecká úmrtnost pohybovala kolem 

hodnoty mírně převyšující 6%. V důsledku lepší zdravotní péče a výživy kojenců se 

začala snižovat, tento pokles se zastavil počátkem 60. let na hodnotě 2%. Od té doby 

stagnovala kolem této hodnoty. Opětovný pokles nastal až v druhé polovině 70. Let, 

který trvá dodnes. V současnosti se Česká republika s hodnotou kolem 0,3% řadí mezi 

země s nejnižší kojeneckou úmrtností na světě. 

 

Mrtvorozenost je počet mrtvě narozených dětí. Mrtvorozenost dlouhodobě plynule 

klesá z hodnoty 1,73% v roce 1950 na 0,23% v roce 2008 vlivem zlepšující se zdravotní 

péče zejména o riziková těhotenství. 

 

                                                                                                                                               
10 Podle vyhlášky MZ ČSR č.11/1988 Sb. O povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí 
matky. 
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Rozvodovost  je ukončení manželství podle legislativních pravidel. Od roku 1950 se 

úhrnná rozvodovost zvedla o téměř 40% z 12,8 % manželství končících rozvodem 

v roce 1950 na 48,8 % v roce 2007. Od 50. let se rovnoměrně zvyšovala, znatelněji se 

snížila pouze v první polovině 90. let a v roce 1999. 

 

3.1. Vývoj porodnosti, plodnosti a potratovosti v 50. 

letech 
 

Celá 50. léta se vyznačují poklesem porodnosti. Nejvyšší počet živě narozených dětí 

byl 188 341 v roce 1950, který zanechal první výraznější stopu ve věkové struktuře. Od 

té doby počet narozených klesal až do roku 1960 s hodnotou 128 879 živě narozených 

dětí.  

Úhrnná plodnost se také snižovala, její pokles však nebyl tak plynulý jako počet 

narozených dětí, rychleji se začala snižovat v roce 1957, což trvalo do roku 1959 (2,5 na 

2,1). Hodnoty roku 1959 a 1960 jsou téměř shodné a dosahují hodnoty 2,1. 

Od roku 1958, kdy bylo povoleno umělé přerušení těhotenství na žádost ženy, začala 

stoupat umělá potratovost. Za dva roky stoupla o téměř 20 tisíc, z 49 035 v roce 1958 na 

67 550 v roce 1960. 

 

3.2. Vývoj porodnosti, plodnosti a potratovosti v 60. 

letech 
 

Šedesátá léta jsou charakteristická nárůstem a opětovným poklesem porodnosti. 

Nejvyšší počet narozených v 60. letech lze zaznamenat v roce 1964, kdy přišlo na svět 

154 420 živě narozených dětí. Následně došlo k poklesu a mírný vzestup lze 

zaznamenat až v roce 1969.  

Ukazatel úhrnné plodnosti se významněji zvýšil v letech 1963 a 1964, od té doby 

klesal až do roku 1968 s hodnotou 1,8. pod hranici 2,1 klesl v roce 1966 (2,01). 

Míra potratovosti stoupala do roku 1961 (31,4) a poté začala klesat až do roku 1963. 

Od roku 1964 opět stoupala do roku 1968 (29,7). Poté začala mírně klesat. 
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3.3. Vývoj porodnosti, plodnosti a potratovosti v 70. a 80. 

letech 
 

Sedmdesátá léta jsou charakteristická výrazným vzestupem porodnosti, který 

zanechal významnou stopu ve věkové struktuře obyvatel České republiky, která je 

patrná dodnes. Od roku 1969 docházelo k plynulému zvyšování porodnosti, která se 

roku 1974 láme a následně dochází opět k mírnému poklesu. V roce 1974 také rekordní 

počet živě narozených dětí a to 194 215, který je historicky nejvyšší od 50. let až do 

současnosti. Poté počet narozených dětí klesá až do roku 1989 s nepatrným vzestupem 

v roce 1988.  

V 70. letech úhrnná plodnost značně vzrostla. Z hodnoty nedosahující hranice 2,0 na 

počátku 70. let se za pouhé čtyři roky dostala až na hodnotu 2,43 v roce 1974. Poté 

začala opět klesat až na hodnotu 2,1 v roce 1980. Od počátku 80. let klesala méně 

výrazně až do roku 1989 (1,87), přičemž mírně vzrostla v roce 1988 (1,94).   

Míra potratovosti klesala do roku 1973 (22,8). Od roku 1976 začala stoupat 

s výjimkou roku 1979, kdy se mírně snížila. Významně se zvýšila mezi lety 1986 (33,7) 

a 1987 (43,8). Od následujícího roku se začala snižovat. 

 

3.4. Vývoj porodnosti, plodnosti a potratovosti po roce 

1989 
Počet narozených dětí se po roce 1989 (128 356) mírně zvýšil v následujících dvou 

letech (130 564, 129 354), poté klesal až do roku 1996. Od té doby do roku 2001 

stagnoval okolo devadesáti tisíc narozených dětí ročně s minimem v roce 1999 (89 471). 

Od roku 2001 počet narozených dětí stoupá až na 119 570 v roce 2008. V roce 1994 se 

přirozený přírůstek změnil v přirozený úbytek, který trval až do roku 2005. 

Úhrnná plodnost mírně stoupla v roce 1990 (1,89 oproti 1,87 v předchozím roce). 

Ještě v roce 1991 (1,86) byla hodnota úhrnné plodnosti srovnatelná s hodnotou roku 

1969 (1,86). V publikaci z r. 1992 uvádí Rychtaříková „Historicky nejnižší počet dětí na 

1 ženu byl zaznamenán v českých zemích v roce 1936, a to 1,66.“ (Rychtaříková, Vallin 

1992: 117) Od té doby však hodnota tohoto ukazatele dále klesala až na hodnotu 1,13 v 

roce 1999. Od roku 1999 úhrnná plodnost stoupá až na 1,44 v roce 2008. 
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4. Ostatní socioekonomické faktory působící spolu s 
legislativou 

 

I když naše práce se soustředí na legislativní vlivy, musíme zmínit také ostatní 

faktory, které utvářely společenské klima a mohly mít vliv na porodnost. Mezi tyto 

faktory lze zahrnout hospodářskou situaci, vzdělanost a zaměstnanost žen a 

problematiku bydlení. 

Rozkolísání věkové struktury je také závislé na silných a slabých ročnících, které 

mají kořeny v minulosti. Dochází také ke změnám hodnot a s tím spojených preferencí 

mladých lidí, kteří se často rozhodují ve volbě své životní dráhy s přihlédnutím ke 

společenskému modelu, který v dané době utváří soubor hodnot a událostí, které jsou 

považovány za důležitý okamžik životní dráhy. Dříve bylo za jeden z důležitých 

okamžiků v životě pokládáno například uzavření sňatku, který dnes již není tak 

zdůrazňován jako dříve a přestává být také předpokladem k narození dítěte bez určitého 

stigmatu. Mladí lidé také často upřednostňují vzdělání a budování kariéry před 

narozením dítěte. 

 

4.1. Počet žen v reprodukčním věku 
 

Počet narozených dětí souvisí s počtem žen v reprodukčním věku, silné a slabé 

ročníky se tedy reprodukují i do budoucnosti. Počty narozených dětí však nejsou 

konstantní a vlivem změn v úhrnné plodnosti, na kterou nemá počet žen vliv, se 

početnost ročníků postupem času mění a přetváří v závislosti na změnách chování žen.  

Věková struktura české republiky je charakteristická nerovnoměrným zastoupením 

osob v různém věku. Vyznačuje se především periodicky se opakujícími silnými a 

slabými ročníky.  

Počátek populačních vln11 dnešní věkové struktury lze zaznamenat v událostech 

poklesu porodnosti během první světové války. „Populační vývoj byl hluboce 

poznamenán oběma světovými válkami. První světová válka přinesla obyvatelstvu větší 

přímé početní ztráty a způsobila i prudké snížení porodnosti, které se výrazně promítlo 

do věkové struktury.“ (Rychtaříková, Vallin 1992: 117) V současnosti již toto snížení 

                                                 
11 Populační vlna je označována jako významně početný, nebo naopak slabý ročník, který je patrný na 
věkové struktuře obyvatelstva  
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porodnosti není příliš patrné, protože lidé, kteří se narodili v tomto období, nyní 

dosahují věku 90 let. Další propad přišel v době ekonomické krize 30. let.  
 
Graf č. 2: Věková struktura České republiky 2008 (Zdroj dat: Demografická 

ročenka ČR 2008 (čsú) 
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Následujícím výraznějším zvýšením porodnosti bylo období označované jako baby-

boom ve druhé polovině 40. let. V české republice bylo toto zvýšení porodnosti 

nastartováno už před koncem války, protože rodičovství chránilo před nuceným 

pracovním nasazením na konci Třetí říše. (Možný 2002: 23) Lidem narozeným na 

počátku padesátých let je v současnosti kolem 60 let. 

Po této vlně přišel propad porodnosti po komunistickém puči v padesátých letech, 

který byl již ovlivňován i legislativou sledovanou v této práci.  

Přechod silných poválečných ročníků do reprodukčního věku přispěl k vytvoření 

demografické vlny v 70. letech. Dá se předpokládat, že by k ní došlo i bez zlepšení 

sociálních podmínek, nebyla by však tak výrazná. Vzestup počtu narozených počátkem 

70. let byl příčinou vzniku další nepravidelnosti, která se měla sekundárně projevit v 90. 
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letech. (Kučera, Fialová 1996: 13,14) Vlivem odkládání dětí do vyššího věku spolu se 

změnami po roce 1989 však k nárůstu porodnosti v 90. letech nedošlo. 

 

4.2. Zaměstnanost a vzdělanost žen 
 

Do života žen a jejich životní dráhy se promítá také jejich zaměstnanost, která zvláště 

pokud je obtížné skloubit rodinný a pracovní život může přispívat k nižší 

pravděpodobnosti narození dítěte. Pro ženy věnující se kariéře představuje narození 

dítěte ztrátu kontaktu se zaměstnáním a problematický návrat na trh práce. 

Data ze sčítání lidu ukazují, že od 50. let dochází ke zvyšování ekonomické aktivity 

žen, která začala významněji stoupat zejména počátkem 60. let. Vývoj těchto změn je 

zachycen v grafu č. 3. Počátkem 50. let bylo ze všech žen ekonomicky aktivních 32 %, 

a tento podíl se postupně zvyšoval. Od počátku 60. let se začala zvyšovat zaměstnanost 

žen. 

Graf č. 3 : Ekonomická aktivita žen (Zdroj dat: Demografická příručka 2007) 

 
 

V důsledku klesajících příjmů se rodinný rozpočet často neobešel bez výdělku ženy.  

„Trvalé zvyšování zaměstnanosti žen, které tvořily více než 90% přírůstku pracovních 

sil, souviselo s tím, že svými výdělky významně přispívaly ke zvyšování příjmů a 

spotřeby domácností.“ (Kalinová 2007: 273) Stabilizoval se model rodiny s oběma 

zaměstnanými rodiči. Ke snižování ekonomické aktivity žen začalo docházet až po roce 

1991. Přispělo k němu jednak zvyšování nezaměstnanosti v devadesátých letech, ale 
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také vyšší vzdělanost, neboť stále více žen dává přednost delšímu studiu před nástupem 

do práce bez odpovídající kvalifikace. Přispívá k němu také prodlužování lidského 

života a vyšší procento žen v důchodovém věku. Ve sčítání lidu v roce 2001 nebyly také 

oproti předchozímu období do ekonomicky aktivních žen počítány ženy na další 

mateřské dovolené. 

Docházelo také ke zvyšování vzdělanosti žen, které má vliv zejména na odkládání 

narození dítěte do pozdějšího věku, tedy až po dokončení studií. V roce 1950 převážná 

většina žen měla jen základní vzdělání, střední odborné, nebo vyšší vzdělání mělo jen 

necelých 15 % žen. Na počátku šedesátých let se ještě vzdělanostní struktura příliš 

neměnila a významněji se vzdělání žen začalo zvyšovat až v sedmdesátých letech. 

V roce 1970 mělo vysokoškolské vzdělání pouze 2% žen, střední odborné vzdělání 

mělo necelých 20 % žen a 66% mělo pouze základní vzdělání. V roce 2001 klesl podíl 

žen se základním vzděláním na 29 %, 60 % žen mělo již střední vzdělání a podíl 

vysokoškolsky vzdělaných žen stoupl na 7 %. Vzdělanostní struktura žen 15 -ti letých a 

starších je zachycena v grafu č. 4. 

Graf č. 4 : Vzdělanostní struktura žen (Zdroj dat: Demografická příručka 2007) 

 
 

Rostoucí podíl vysokoškolsky vzdělaných žen a s tím spojeného delšího studia může 

přispívat k odkládání vstupu do manželství a narození dítěte do pozdějšího věku. 

„vzdělanější ženy sice vstupují do manželství později, tento odklad však lze plně vysvětlit 

tím, že déle studují. V okamžiku, kdy dokončí školu, rozdíly mezi vzdělanostními 

30 
 



 

skupinami zmizí.“ (Hamplová 2003: 36) Posouvání narození dítěte do pozdějšího věku 

dokládají i údaje o plodnosti žen za jednotlivé věkové skupiny, kde je patrný nárůst 

narozených dětí starším ženám. Údaje o plodnosti věkových skupin jsou uvedeny 

v příloze č. 2.  

 

4.3. Bydlení 
Od 50. let docházelo k pomalému zvyšování bytové výstavby. V sedmdesátých 

letech došlo k nárůstu porodnosti a spolu s tím rostl tlak na bydlení zejména mladých 

rodin, které často ještě nějaký čas po svatbě bydleli se svými rodiči. Docházelo 

k rozvoji bytové výstavby a byly přidělovány státní, nebo podnikové byty, u kterých 

byly upřednostňovány rodiny s malými dětmi. (Kučera, Fialová 1996: 11,31) „Úhrada 

za užívání nájemních bytů se stává poměrně malou částí výdajů rodin, promítají se do ní 

sociální hlediska (slevy na děti) a bytové hospodářství je ve významné míře dotováno ze 

státního rozpočtu.“ (Andrle 1983: 37) Výdaje na bydlení nebyly klíčovou položkou 

rodinných rozpočtů.  

Počátkem devadesátých let došlo k poklesu porodnosti. Rychtaříková pokládá za 

hlavní příčinu tohoto poklesu zhoršení sociálních podmínek, zejména poklesu objemu 

bytové výstavby. Finanční nedostupnost koupě nebo pronájmu skromného bytu ve 

větším městě a astronomické nájmy nevytvářely podle jejího názoru standardní 

podmínky nejen pro založení rodiny, ale ani pro nesezdaná soužití. (Rychtaříková 1997: 

268)  
 

4.4. Změna preferencí hodnot 
 

V posledních dvaceti letech začíná také docházet k výraznějším změnám preferencí 

hodnot u mladých lidí. Za významným snížením ukazatele úhrnné plodnosti v 90. 

letech, který byl nižší než ve většině západoevropských států (nejnižší hodnota 1,13 

v roce 1999) stálo podle Kocourkové zejména odkládání narození dítěte do vyššího 

věku, které bylo ještě umocněno vysokým počtem žen v tomto věku. Při očištění od 

vlivu odkládání dětí do vyššího věku dosáhl tento ukazatel nejméně hodnoty 1,5, což už 

je srovnatelné s hodnotami např. ve Francii či Švédsku. (Kocourková 2002: 17-19)    

Stále více mladých lidí dává přednost studiu a kariéře před zakládáním rodiny. 

Podle průzkumu „Mladá generace 1997“ se ukázalo, že přestože až 90 % mladých 

lidí považuje manželství stále za jednu z priorit v životě, stále častěji tuto skutečnost 
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odkládají do pozdějšího věku. (Fialová 2000: 68) Může to svědčit jednak o jiných 

zájmech, např. cestování a jednak o zvyšující se zodpovědnosti, která odkládá mateřství 

až na dobu, kdy budou mít mladí lidé zajištěné zázemí a stabilní příjem. 

Dochází také k rozdílnému chápání rodiny a manželství a jejich místa v životě 

člověka. Zatímco dříve společenské normy chápaly sňatek a založení rodiny jako 

důležitou součást života každého jednotlivce, dnes dochází k postupnému odklonu od 

jednoho určitého modelu a lidé mají možnost zakládat rodinu bez uzavření formálního 

svazku bez toho, aby byli určitým způsobem stigmatizováni. Také z tohoto důvodu se 

mladí lidé často rozhodují pro různé formy řízení vlastního života, které se projevují i 

ve struktuře narozených podle rodinného stavu. Zatímco mezi 50. a 80. lety se převážná 

většina dětí rodila v manželství (v období 1950-1989 představovaly děti narozené mimo 

manželství pouze 4-8%), v roce 2000 se mimo manželství rodilo již 22% dětí. V roce 

2007 stoupla tato hodnota až na 34%. Vzrůstající podíl dětí narozených mimo 

manželství souvisí se změnou hodnot ve společnosti, kdy již není narození dítěte mimo 

manželství chápáno jako něco neobvyklého a je chápáno jako běžná součást života. 

„Roste i podíl narozených mimo manželství a 42 % z nich tvoří děti druhého a vyššího 

pořadí. Ustavuje se subkultura, ve které je normální nemít děti žádné, a jiná, která jich 

rodí víc, ale bez pevných svazků k jednomu určitému otci.“ (Možný 2002: 24) 

 

4.4.1. Plánovaný počet dětí 
 

Změnily se i hodnotové preference při plánování rodiny, zatímco v roce 1959 se 

plánovaný počet dětí pohyboval v rozmezí 2,3-2,4 podobně jako v roce 1974 (2,39) 

podle „Výzkumu populačního klimatu“ z roku 1975, (Bartošová 1976: 74) podle 

průzkumu Mladá generace 1997 považovali lidé za ideální počet dětí v rodině dvě 

(75%). Celkově ženy s vyšším vzděláním považovali za ideální nižší počet dětí, muži 

naopak toužili po více dětech než ženy. (Fialová 2000: 91)  

Podle výsledků Šetření rodiny a reprodukce, které v České republice probíhalo od 

října do prosince roku 1997, byl plánovaný počet dětí v rodině u žen ve věkové skupině 

20-24 let 1,8 a ve věkové skupině 25-29 let 2 děti, u mužů se neměnil a byl v obou 

věkových skupinách 1,7. (Hamplová 2001: 67-68) Ačkoli se plánovaný počet dětí 

v čase snižuje, stále převládá představa ideálního modelu rodiny se dvěma dětmi. 

Možný se domnívá, že pokles porodnosti není výsledkem preferování menšího počtu 

dětí, tedy přechodem od dvoudětné rodiny k jednodětné, ale rozdílným preferencím a 
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rozhodováním mezi založením rodiny a kariérou. „Pokles je sumovaným výsledkem 

hledání zkoušení různých modelů a diferenciace strategií mladých párů.“ (Možný 2006: 

191) V důsledku rozšíření možností seberealizace, rozvoji podnikání, cestování, vyššího 

vzdělání a možnosti vyššího výdělku se zvyšují náklady obětované příležitosti na děti. 

(Loužek 2002: 42) V důsledku toho se stále více mladých párů rozhoduje pro 

bezdětnost, nebo narození dítěte odkládají na neurčito. Podle Rychtaříkové dochází i ke 

snižování počtu druhých dětí spolu s rostoucím počtem bezdětných párů. „Zdá se, že 

právě rozhodnutí nemít druhé dítě a narůstající bezdětnost nejmladších generací dnes 

určuje hodnotu konečné plodnosti České republiky.“ (Rychtaříková 2003: 70) Možný se 

naopak domnívá, že počet dětí v rodině není tak výrazný a pokles plodnosti připisuje 

narůstající bezdětnosti. „Vzrůstá podíl bezdětných párů, ale nezdá se, že by se rodina se 

dvěma dětmi měla stát méně obvyklou. (Možný 2002: 24) 

 

 

5. Problematika nerovnoměrného zastoupení osob 
v jednotlivých věkových skupinách 

 
Rozkolísaná věková struktura nepřináší pouze rozdíly celkového počtu narozených, 

jejich přechod do jednotlivých životních fází se promítá do každodenního života nás 

všech a je přímou nebo nepřímou determinantou našeho života. Projevuje se 

nerovnoměrným zastoupením jednotlivých ročníků, které způsobují nízký, nebo naopak 

vysoký podíl osob podílející se na sociálním životě. 

Ladislav Rabušic uvádí , že „..pro život společnosti, pro její ekonomiku a sociální 

sítě není nic horšího než nevyrovnaná věková struktura.“ (Rabušic 2001: 33) 

Nevyrovnaná věková struktura je problematická z mnoha hledisek, jak se pokusím 

nastínit v této kapitole.  

 

5.1. Problematika kapacity předškolních a školních 

zařízení 
 

Děti potřebují péči, ať už se jedná o celodenní péči rodičů, nebo zařízení pro 

předškolní děti. Pokud je počet dětí v průběhu let konstantní není obtížné postupně 
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vybudovat fungující systém, který by vyhovoval jak rodičům s malými dětmi, tak jejich 

provozovatelům. Časté výrazné změny, kterými jsou výrazné zvýšení, nebo naopak 

snížení porodnosti s sebou přináší nutnost restrukturalizace těchto systémů z důvodů 

převyšující nabídky nebo poptávky. „ velká mladá kohorta znamená „přelidnění“ ve 

školních třídách, což se odráží v horších vzdělávacích příležitostech, neboť kapacity 

školních zařízení a učitelů se nestačí vyrovnat s velikostí kohorty.“ (Rabušic 2001: 131)  

Vysoký počet narozených v určitém období se projevuje vyššími nároky na kapacity, 

které se často nedokážou přizpůsobit tak rychle, jak by bylo potřeba. „V porovnání s 

nárůstem počtu žáků je tedy nárůst počtu tříd a učitelů relativně pomalejší“ (Konrádová 

2009) Kapacity předškolních zařízení pak mohou odmítat přebytek žadatelů o umístění 

dětí, jak se dělo v posledních letech i v České republice. „díky stále narůstajícímu počtu 

dětí v mateřských školách řada rodičů v posledních letech řeší problém, zda pro jejich 

dítě bude v mateřské škole místo“ (Konrádová 2009) Rodiče tak často musí dojíždět na 

velkou vzdálenost, aby umístili své děti do školky, kde není tak plno jako v místě jejich 

bydliště. 

Pokud dochází ke snižování počtu narozených, projeví se to ve stávajícím systému 

naopak poklesem počtu žáků v předškolních a školních zařízeních. 

„snižující se počty školních dětí vedou zvláště v menších obcích k rušení základních 

škol a k častější dojížďce i malých dětí do škol ve větších obcích. Tato situace se pro 

vývoj územní struktury základních škol stane nezvratnou.“ (Populační vývoj České 

republiky 2001: 16) V důsledku nižšího počtu narozených dochází ke snížení poptávky 

po předškolních a školních zařízeních, které vedou k jejich ztrátovosti, což je nejčastější 

příčinou, která vede k jejich rušení. 

Opětovné zřizování těchto zařízení v době zvýšeného počtu dětí vyžaduje opětovné 

investice do nových, nebo dříve zrušených zařízení. 

 

5.2. Problematika rozkolísaného trhu práce 
 

Nevyvážený počet pracovních sil se negativně projeví také na trhu práce. Kolísání 

počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva se projeví v nedostatečném množství 

pracovních míst, nebo naopak nízkým počtem adeptů na tato místa. 
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Nadbytek pracovní síly může vést ke zvýšení nezaměstnanosti či ke snížení ceny 

práce, protože „trh práce není schopen pojmout všechny členy této kohorty“ (Rabušic 

2001: 131)  

 

5.3. Financování průběžného důchodového systému 
 

Důchodový systém v České republice má dlouhou tradici a je založen na průběžném 

financování, které je závislé na vyváženém poměru ekonomicky aktivního a post 

aktivního obyvatelstva „důchody dnešních důchodců jsou hrazeny z příspěvků dnešního 

ekonomicky aktivního obyvatelstva“ (Holman 2002: 36) Vysoký počet důchodců je pro 

tento systém problematický, protože nízký počet ekonomicky aktivních obyvatel nestačí 

pokrýt prostředky vysokému počtu seniorů. Tento systém „spolehlivě a bez problémů 

funguje do té doby, dokud je podíl důchodců a ekonomicky aktivního obyvatelstva 

(tj.plátců pojistného) stálý.“ (Holman 2002: 36)  

Pokud dochází k vyššímu podílu seniorů v populaci, znamená to mimo jiné, že se 

prodlužuje střední délka života, což je poměrně pozitivní „Stáří akumuluje vědomosti, 

konexe a sociální distinkce a to je činí společensky nepřehlédnutelným. Proto je moudrý 

či mocný stařec výraznou postavou od nejstarších bájí a vyprávění, je velkým aktérem 

Starého zákona, Homérských básní i Shakespearových her.“ (Možný 1997: 7) 

Nízký podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva vzhledem k počtu seniorů však 

způsobuje problém ve financování důchodového systému. Pokud se tento systém „ 

vychýlí z finanční rovnováhy (zejména jako důsledek „stárnutí“ obyvatelstva), dochází 

obvykle ze strany samotného státu k tlaku na snižování důchodů.“ (Holman 2002: 36) 
 

5.4. Poměr ekonomicky neaktivních a aktivních osob 
 

Poměr ekonomicky aktivního a neaktivního obyvatelstva je klíčové nejen pro 

současný důchodový systém. 

Výrazné ekonomické zatížení představuje nejen vysoký počet seniorů, ale zároveň 

vysoký počet dětí. Kučera uvádí že „Společnost s omezeným počtem dětí- právě tak jako 

s nižším podílem starších osob-má nižší provozní náklady“ (Kučera 2002: 35) 
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Nejde však o jev trvalý. Kučera poukazuje na fakt, že nelze předejít sníženému počtu 

mladých lidí přesouvajících se do produktivního věku, podobně jako zvyšujícímu se 

podílu starších lidí. 

Nízká míra plodnosti není pro populaci příliš příznivá, ačkoli „Index ekonomického 

zatížení12 se v důsledku malého počtu dětí posledních deset let stále snižoval.“  

(Populační vývoj České republiky 2001: 15) Děti vyžadují mnoho let péče, než jsou 

schopny přispívat na vlastní potřeby a potřeby jiných. (Hartley 1972: 33-34) Ve většině 

vyspělých zemí je práce dětí do 15 -ti let znemožněna zákonem, takže dítě je minimálně 

do svých patnácti let ekonomicky (v nižším věku i sociálně) závislé na svých rodičích. 

Možnost práce do 18 -ti let věku je také často omezena a v případě dalšího studia je 

částečná podpora ze strany rodičů pro dítě často nezbytná. Dítě tedy potřebuje podporu 

přibližně do své plnoletosti, tedy 18 let. Pokud bychom vycházeli z odhadu naděje 

dožití při narození v roce 2008 podle Českého statistického úřadu13, který se 

v současnosti pohybuje okolo 74 let u mužů a 80 let u žen a předpokládali bychom 

hranici důchodového věku 65 let, lze říci, že důchodce je ekonomicky závislý 

v průměru 15 let. 

Pokud v důsledku populační politiky dojde k výraznému vzestupu počtu narozených, 

tento vysoký počet narozených postupem času přejde do ekonomicky aktivního 

obyvatelstva, což může být pro ekonomiku příznivé, následně však dojde také k jeho 

přechodu do důchodového věku. Vysoký počet seniorů, který brzy dovrší hranici 

důchodového věku a stane se tak při stávajícím systému důchodového zabezpečení 

„problémem“ pro ekonomickou situaci mladých lidí, jsou právě generace z období 

výrazné populační politiky a významného zvýšení porodnosti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Index ekonomického zatížení je poměr počtu osob ve věku 0-15 let a 15-65 let, někdy je udáván také 
jako součet osob ve věku 0-15 let a 65 a více let v poměru k osobám ve věku 15-65 let.  
13 Demografická ročenka 2008 (http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/4019‐09‐2008) 
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6. Syntéza legislativy a porodnosti 

 

6.1. Úvod 
 

V literatuře jsou názory na možnosti opatření rodinné politiky nejednoznačné. Tato 

opatření působí v souvislosti s rozhodováním o založení či velikosti rodiny spolu 

s mnoha dalšími faktory, které jsou často neoddělitelné a nelze je kvantifikovat. 

(Kocourková 2002: 14,15) 

Simona Pikálková poukazuje na roli rodinné politiky v souvislosti s tím, jakou hraje 

roli v rozhodování o počtu dětí. Vychází z práce D. Cormanové, která se zabývala 

srovnáním Švédska a Francie z hlediska pravděpodobného narození třetího dítěte. 

Rodinná politika ve Švédsku je silně orientována na možnost skloubení profesního a 

rodinného života, které je zejména u kvalifikovanějších osob často jedním z 

nejdůležitějších faktorů v rozhodování o počtu dětí. (podle výzkumu Šetření rodiny a 

reprodukce 1997 i v České republice). Proto byla ve Švédsku u kvalifikovaných osob 

zaznamenána vyšší pravděpodobnost narození třetího dítěte. (Pikálková 2003: 99-100) 

 

6.2. Syntéza legislativy a porodnosti v 50. a 60. letech 
 

Pokles porodnosti v první polovině 50. let byl zřejmě dozníváním vlivu poválečného 

„baby boomu“ a kompenzačním poklesem plodnosti, který nastává obvykle po vlně 

zvýšeného počtu dětí, neboť ženy kterým se tyto děti narodily, se nějakou dobu 

neúčastní reprodukčního procesu. Významné snížení úhrnné plodnosti mezi lety 1957 a 

1958 (z 2,5 na 2,3) mohl být zapříčiněn přijetím zákona o umělém přerušení těhotenství, 

který vstoupil v platnost 1. 1. 1958.  

Z grafu je patrné, že k mírnému poklesu úhrnné plodnosti došlo již počátkem roku 

předchozího, což znamená, že ženy měly nižší počty dětí již mezi lety 1956-57. To 

mohlo být způsobeno snížením podpory při narození dítěte z 2500 Kčs na 650 Kčs v 

roce 1956.  
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Graf č. 5 : Úhrnná plodnost žen 1950-2007 (Zdroj dat: Demografická příručka 2007) 

 

Dalo se také předpokládat, že uvedený zákon vyjde v platnost. Podle 68/1957 Sb. §8 

odstavec 3 „Na pachatelku odsouzenou před účinností tohoto zákona pro trestný čin 

usmrcení lidského plodu podle §218 odst. 1 tr. zák. (86/1950 Sb.), se dnem účinnosti 

tohoto zákona hledí, jako by nebyla odsouzena.“  byla potvrzena beztrestnost ženy 

odsouzené i před platností tohoto zákona. Tento odstavec mohl motivovat ženy 

k provedení interrupce i přes trestní postih s vidinou brzkého přijetí nového zákona, 

který deklaroval jejich beztrestnost. Nedá se však předpokládat, že by byly ženy 

obeznámeny s touto skutečností a proto se přikláním k názoru, že na pokles míry 

plodnosti mělo vliv spíše snížení podpory při narození dítěte. 

Impulsem k úvahám o uvolnění umělého přerušení těhotenství a následnému 

zavedení tohoto zákona bylo provádění interrupcí mimo zdravotnická zařízení na přání 

žen, které ve své situaci daly přednost interrupci i přes trestní postih. Přesto bylo těchto 

žen méně ve srovnání s tím, kolik by se jich pro potrat rozhodlo v případě, že by jim 

nehrozilo žádné právní riziko.    

Nedá se tedy předpokládat, že legislativa by ovlivnila uvažování žen o ideálním 

počtu potomků. Její změna pouze umožnila ženám praktikovat jejich přání o nižším 

počtu dětí a přispěla ke svobodnějšímu postavení žen, které nebyly nuceny pod hrozbou 
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trestu porodit dítě do neodpovídajících podmínek. Právě tyto ženy, které by v případě 

hrozícího trestu dítě porodily, přestože bez této skutečnosti by se jednoznačně rozhodly 

pro potrat, byly skupinou, ve které se zvýšila potratovost a jejímž prostřednictvím došlo 

ke snížení plodnosti. Prvotním impulzem bylo vždy rozhodnutí ženy. 

Naopak zpřísnění potratového zákona zavedením interrupčních komisí mohlo mít 

vliv na úhrnnou plodnost.  Ženy, které byly „zvyklé“ na běžné provádění interrupcí, 

počítaly s touto možností. Pokud došlo následně k jejímu obtížnějšímu provedení či 

dokonce odmítnutí, mohly se ženy rozhodnout toto dítě porodit. Dokládají to i údaje 

úhrnné plodnosti, které se během roku 1963 významněji zvýšily. 

Tento jev nebyl zaznamenán pouze v českých zemích. Podobný příklad uvádí i 

Jacques Vallin na příkladu Rumunska, kde se v důsledku zákazu potratů zvedla hrubá 

míra porodnosti z 14 ‰ na 27 ‰ mezi dvěma po sobě následujícími lety. (Vallin 1992: 

100) Vzápětí však dodává, že v následujícím období byl tento vzestup kompenzován 

nelegálními potraty a rozšířením antikoncepce, které způsobily návrat porodnosti na 

původní hladinu. 

Potřeba výdělku ženy k materiálnímu zabezpečení domácnosti bezpochyby 

nepředstavovalo příznivou situaci pro založení rodiny, protože žena musela dělit svou 

pozornost mezi zaměstnání a péči o malé dítě. 

Mírné prodloužení mateřské dovolené v roce 1963 mohlo způsobit nárůst porodnosti 

jako jakýsi „únik“ z pracovního života, přesto se však domnívám, že pokud mělo něco 

vliv na nárůst porodnosti, bylo to především způsobeno zpřísněním pravidel pro umělé 

přerušení těhotenství. 

Zvýšení peněžitých dávek v roce 1968 a ucelený program související s pronatalitní 

politikou po srpnu 1968 přispěl ke zvýšení plodnosti, která se od tohoto roku začala 

zvyšovat. 

 

6.3. Syntéza legislativy a porodnosti v 70. a 80. letech 
 

Výrazný vzestup porodnosti v 70. letech bývá často považován za důsledek 

komplexu propopulačních opatření přijatých v tomto období. Ke zvýšení počtu 

narozených přispěl nástup silných poválečných ročníků do období nejvyšší plodnosti, 

zvýšení úhrnné plodnosti však dokládá, že ke změně došlo i bez tohoto vlivu. 
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K této změně přispěla i celková atmosféra doby, která byla poznamenána obdobím 

normalizace. Po nástupu Gustava Husáka přispívalo společenské klima k „návratu do 

rodiny“ v souvislosti s omezováním veřejné a odborné činnosti. (Kučera, Fialová 1996: 

19) Ztížená možnost seberealizace a neperspektivní zaměstnání motivovalo řadu lidí 

k zaměření pozornosti na rodinu a děti.  

Vzestup porodnosti a její rychlé odeznění koncem 70. let naznačovaly pragmatičnost 

v chování obyvatelstva, a to i v rodinném a reprodukčním chování. Předpoklad změny 

reprodukčního chování v souvislosti se změnou vnějších podmínek byl proto 

pravděpodobný. (Kučera, Fialová 1996: 35)   

V roce 1973, kdy byly zvýšeny přídavky na děti, se úhrnná plodnost zvedla na 2,3 

oproti hodnotě 2,1 v předchozím roce. V tomto roce klesla také hodnota úhrnné 

potratovosti, která dokládá, že řada žen se rozhodla porodit dítě, ačkoli je možné, že bez 

existence zvýšené podpory by se rozhodla pro potrat. 

Rok po zavedení podpory novomanželů v možnosti čerpání výhodných půjček a 

zvýšení přídavků na děti byl zaznamenán rekordní počet narozených.  

V roce 1987, kdy byly zrušeny interrupční komise, se významně zvedla míra umělé 

potratovosti na 43,8 oproti 33,7 v předchozím roce. Na míře plodnosti se to však téměř 

nepromítlo. 

6.4. Syntéza legislativy a porodnosti po roce 1989 
 

Počet párů vstupujících do manželství byl v roce 1989 stále jedním z určujících 

faktorů pro natalitu. Pro polistopadový vývoj obyvatelstva byl charakteristický pokles 

uzavírání sňatků a míry sňatečnosti s výjimkou zvýšení počtu sňatků v roce 1990, které 

souviselo s oznámením o rušení výhodných novomanželských půjček v lednu 

následujícího roku. Mírný vzestup úhrnné plodnosti v roce 1990 mohl souviset s touto 

sňatečností. Zrušení novomanželských půjček spolu s rozvojem jiných možnostmi 

seberealizace mohlo být jedním z faktorů přispívajícím k odkladu manželství do vyššího 

věku. 

Prodloužení mateřské dovolené na čtyři roky v roce 1995, nemělo vliv na úhrnnou 

plodnost, která se i nadále snižovala. Zvýšení dávky při narození dítěte a možnost 

zvýšeného výdělku při pobírání rodičovského příspěvku v roce 2001 se neprojevilo 

výrazným zvýšením plodnosti, zastavil se však její pokles a od tohoto roku můžeme 

zaznamenat pomalý vzestup. Následující změny v roce 2004, 2006 a 2007, kdy byl 
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zvýšen rodičovský příspěvek a porodné, spolu s dalšími dílčími změnami, např. znovu 

zavedení novomanželských půjček, se projevily vzestupem plodnosti. 

6.5. Diskuze 
 

Působení opatření na podporu porodnosti, která jsou nejčastěji zaváděna skrze 

legislativu, jsou předmětem mnoha diskuzí a názory na jejich vliv jsou často rozdílné.  

Jiřina Kocourková uvádí, že propopulační opatření mají vliv zejména na časování 

porodů,“tzn. přispívají k uspíšení narození dítěte.“ (Kocourková 2002: 15) Dřívější 

narození dítěte je vystřídáno naopak poklesem porodnosti v pozdějším věku, čímž 

dochází k poklesu počtu narozených v následujícím období. (Kocourková 2002: 15)  

Ladislav Rabušic je skeptický k dlouhodobým účinkům opatření pro podporu 

porodnosti. „Nejenom, že nenastala stabilizace míry porodnosti na úrovni prosté 

reprodukce, ale naopak v letech 1973-1977 byla ráznýmí propopulačními opatřeními 

vyvolána krátkodobá populační vlna, která způsobila a v krátké budoucnosti ještě 

způsobí více potíží než užitku.“ (Rabušic 1995: 134) 

Loužek zkoumal působení opatření na podporu porodnosti u devíti zemí, mezi nimiž 

bylo i Československo. U Československa se věnoval testování vlivu opatření v letech 

1971-1975 na plodnost žen (1951-2000). Na základě tohoto testování uvádí, že „pouze 

ve dvou případech (ČSSR a Bulharsko) se pronatalitní politika ukázala být účinná-

alespoň v tom smyslu, že krátkodobě zastavila trend poklesu plodnosti.“ (Loužek 2004: 

124) Definoval čtyři základní modely, které mohou nastat jako reakce na zavedení 

pronatalitní politiky.  

 

1. Konstantní míra plodnosti 

     Populační politika nemá na porodnost žádný vliv, porodnost se nemění 

2. Jednoduchý adaptivní model 

       Vychází z předpokladu, že porodnost reaguje na populační politiku a její zvýšení 

zůstává na vyšší hladině i po delším časovém odstupu 

3. Hypotéza „přirozené míry“ 

   Tento model je charakteristický zvýšením porodnosti, které je pouze krátkodobé a 

porodnost se brzy vrací na svou původní hladinu 

4. Hypotéza „vytlačování“ 
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 Populační politika pouze uspíší narození dětí, které se následně nenarodí později. 

Dojde ke krátkodobému nárůstu, následně naopak k poklesu.  (Loužek 2004: 110-117) 

 

Chování obyvatel České republiky (resp. Československa) charakterizoval jako 

adaptivní model „Adaptivní model v případě Československa vysvětluje dokonce 96 % 

variability závisle proměnné“ (Loužek 2004: 122), na druhém místě stála hypotéza 

vytlačování. „Ani v případě Československa však nelze podcenit explanační sílu 

hypotézy vytlačování“ (Loužek 2004: 122) „ model pokrývá 94 % variability závisle 

proměnné.“ (Loužek 2004: 122)  
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Závěr 
 

V souvislosti se změnami legislativy dochází k větším či menším změnám v úhrnné 

plodnosti žen, pouze prodloužení mateřské dovolené na čtyři roky v roce 1995 se do její 

změny nijak nepromítlo a plodnost se i nadále snižovala.  

Ne všechny ženy však reagují na změny výše státní podpory narozením dítěte a ne 

všechny ženy se rozhodují pro mateřství v době, kdy je to pro ně z finančního hlediska 

výhodné. 

Většina žen se rozhoduje pro mateřství v určitém okamžiku svého života, na základě 

osobních preferencí, které jsou utvářeny s přihlédnutím ke společenskému modelu, 

který může také přispívat k vývoji plodnosti. Například délka studia přispívá 

k posouvání narození dítěte do pozdějšího věku podobně jako častější volba žen věnovat 

se zaměstnání, která přispívá k dlouhodobému poklesu úhrnné plodnosti ve většině 

vyspělých zemí.  

Tyto ženy se rozhodují o založení rodiny nezávisle na výši státní podpory v době, 

kdy uzavřou sňatek či se rozhodnou pro narození dítěte na základě svých preferencí. 

Některé ženy se však přiklánějí k rozhodnutí o narození dítěte v závislosti na změně 

vnějších podmínek, jsou to především ženy již s jedním dítětem, které v budoucnu 

plánují narození dalšího dítěte, nebo také ženy bezdětné, které plánují mateřství, ale 

zatím děti nemají.  

Tyto ženy může zvýšení státní podpory motivovat k tomu, aby se rozhodly pro 

mateřství. Dochází tak ke změně časování, tedy k uspíšení narození dítěte, které by se 

narodilo později. 

Na základě racionální volby přizpůsobují ženy své chování nové situaci, ve které je 

pro ně oproti předchozímu období výhodnější, nebo naopak méně výhodné věnovat se 

rodině a mateřství. Pokud dojde k poklesu státní podpory, jako například snížení 

podpory při narození dítěte v roce 1956, řada žen se naopak rozhodne narození dítěte o 

nějaký čas odložit. Právě tato část žen přispívá ke změnám v úhrnné plodnosti, která se 

objevuje jako reakce na legislativní změny. 

Určité změny jsou nejen nezbytné, ale i přínosné a v moderní společnosti 

nepostradatelné. Jednou z nich je například povolení umělého přerušení těhotenství, 

které přispělo ke svobodnějšímu postavení a možnosti volby žen, podobně jako určitá 
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kompenzace nákladů na děti, které umožňují rodičům pečovat o malé děti a vyvažují 

jejich znevýhodnění oproti lidem bezdětným.  

Pokud jsou však zaváděna výraznější opatření na podporu rodiny v období, kdy 

přicházejí do reprodukčního věku silné ročníky, může to vést k prohlubování 

populačních vln, neboť vyšší porodnost silných ročníků žen se ještě zvýrazní častější 

volbou žen věnovat se mateřství. Pokud dojde následně také ke kompenzačnímu 

poklesu plodnosti, prohloubí se tím i následující slabší ročníky a dojde tak k ještě 

většímu rozkolísání věkové struktury.  

Podle mého názoru není dobré do rozhodování o narození dítěte příliš zasahovat, 

pokud však již dojde k legislativním úpravám, které podporují porodnost, měla by přijít 

„v pravý čas“ tedy aby došlo k podpoře porodnosti slabších ročníků. Pokud dochází 

pouze ke změně časování narození dítěte, tedy k narození dítěte, která žena stejně 

v budoucnu plánuje, může se vhodným či nevhodným zaváděním státní podpory 

přispívat k vyrovnávání nebo rozkolísávání věkové struktury.  
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Příloha č. 3 : Počet sňatků 1950-2007 (graf) 

 

Zdroj dat: Demografická příručka 2007 (čsú) 
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Příloha č. 4 : Srovnání novomanželských půjček (tabulka)  

Zdroje dat: Vládní návrh zákona ze dne 1973 o poskytovaní půjček se státním 
příspěvkem mladým manželům. 

Období ve kterém 
byla půjčka 
poskytována 

1948-1973 1973-1987 1987-1990* 
 

od 2004

Maximální výše 
půjčky 

7200 Kčs 30 000 Kčs 50 000 Kčs 300 000Kč 

Úroková sazba 3,5% (po 
narození 1. 
dítěte se již 
neúročila) 

1% (resp. 2,5%)  2% 

Maximální čistý 
měsíční příjem 
domácnosti 

1800 Kčs 5000 Kčs 6000 Kčs**  

Ostatní podmínky 
pro přiznání půjčky 

Neposkytovala 
se osamělým 
rodičům 

Věk max.30 let, 
alespoň jeden 
z manželů čsr 
občanství, řádně 
pracující občané 

 Poskytuje se prakticky 
pouze s ručitelem, 
žadatelé nesmí vlastnit 
ani mít v nájmu žádný 
byt/nemovitost 

Další zvýhodnění 
půjčky 

Po dovršení 
jednoho roku 
prvního, a 
narození 
každého 
dalšího, dítěte 
se jistina snížila 
o 1/6 

Poskytuje se i 
osamělým 
rodičům. 
Státní příspěvek 
2000 Kč po 
dosažení jednoho 
roku věku prvního 
dítěte a 4000 Kč 
při narození 
každého dalšího 
dítěte 

 Po uzavření smlouvy na 
koupi/stavbu bytu se po 
narození/osvojení 
každého dítěte jistina 
sníží o 30 000 Kč 

Možnosti využití 
půjčky 

Na zařízení 
bytu 

Na pořízení (resp. 
na zařízení) bytu 

Na zřízení 
bytu 

Pouze na pořízení 
bydlení 

Doba splatnosti  10 let (při 
narození dítěte se 
prodloužila o 1 
rok) 

15 let 20 let (možno přerušit 
splácení až na 2 roky) 

Průměrný hrubý 
měsíční příjem 
(orientační) 

1500 Kčs 2600 Kčs 3200 Kčs 18 700Kč 
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Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č.14/1973 Sb. o poskytování 
půjček se státním příspěvkem mladým manželům 
Sňatečnost : historie. 
Nařízení vlády 616/2004 Sb. 
 
 
 
Příloha č. 5 : Projekt bakalářské práce (text) 

1. Předpokládaný název práce.  

Vliv legislativy na natalitní chování obyvatelstva v ČR 

 

2. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému.  

Práce se zaměřuje na rozbor a interpretaci změn v oblasti sociální a rodinné politiky. 

V posledních několika letech došlo v České republice k výraznému nárůstu porodnosti, 

která s sebou nese řadu změn, jak ve struktuře obyvatelstva, tak v životním stylu a 

požadavcích na pracovní místa a způsoby trávení volného času. 

Práce se zaměřuje především na změny reprodukčního chování a odpovídá na otázku, 

zda to má či nemá příčinu v zavedení odlišné sociální a rodinné politiky. Zároveň 

ukazuje, jaké změny s sebou tento nárůst ponese a poukazuje na problematiku 

populačních vln.    

Rodinná či populační politika byla a je předmětem mnoha diskuzí, v nichž na jedné 

straně stojí její zastánci, poukazující na potřebu zvyšování nízké úrovně plodnosti a na 

straně druhé její odpůrci, kteří poukazují na svobodu v rozhodování mladých mužů a 

žen. V souvislosti s tím je také často zpochybňována účinnost těchto opatření a jejich 

pozitivní vliv na věkovou strukturu.   

Vzájemným kompromisem se v posledních letech stává koncepce rodinné politiky, 

snažící se skloubit rodinný a profesní život.  

 

Má práce se zaměřuje zejména na posouzení vlivu těchto opatření a na jejich účinnost 

v souvislosti s nejčastější příčinnou, která vede k jejich zavádění, tedy s potřebou 

zvýšení porodnosti. Práce bude vycházet z historického kontextu pronatalitních opatření 

na území české republiky, zejména z období sedmdesátých let a opírat se o relevantní 

odbornou literaturu. 

 

3. Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura práce.  
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Práce bude založena zejména na analýze dokumentů a bude rozdělena do čtyř hlavních 

částí. 

1. V první části se zaměří na vývoj legislativy v oblasti pronatalitní a prorodinné 

politiky zhruba od 50. let do současnosti.   

2. Druhá část se bude věnovat vývoji porodnosti v České republice ve stejném 

časovém období a jevům, které s ní souvisí.  

3. Ve třetí části se bude věnovat problematice populačních vln a problémům, které 

jsou s nimi spojeny. Neustálé přizpůsobování kapacity předškolních a školních 

zařízení, rozdílným šancím na vzdělání jednotlivců z početných a málo 

početných ročníků a rychle se měnícím požadavkům na počet pracovních míst, 

které vyžaduje neustálou adaptabilitu. 

4. Ve čtvrté části se bude věnovat vzájemné časové syntéze pronatalitních a 

prorodinných opatření spolu s vývojem porodnosti a posoudí, do jaké míry lze 

tyto změny vysvětlovat v kontextu těchto opatření.  

Práce by měla ukázat, do jaké míry mají legislativní změny vliv na vývoj porodnosti a 

přiblížit pozitivní a negativní stránky tohoto zásahu. 
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