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Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické 

aspekty dat 

Abstrakt 

V posledních desetiletích se setkáváme s výraznými změnami struktury rodin a domácností. 

Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou tyto změny odrazem pouze demografického chování 

populace a do jaké míry se jedná o vliv použitých metodických postupů. Cílem této dizertační 

práce je komplexní pohled na problematiku rodin a domácností se zaměřením na metodologické 

aspekty hodnocení jejího vývoje.  

První část práce je zaměřena čistě metodologicky a představuje detailně metodická specifika 

sčítání lidu jakožto nejdůležitějšího zdroje dat o domácnostech, které umožňuje v českých 

podmínkách sledování formování domácností během více než posledního půlstoletí. Přes snahu 

o zachování časových řad si nové technologie a způsoby zpracování a sběru dat vyžádaly změnu 

konceptu domácností v posledním sčítání lidu 2011. Poprvé byly domácnosti odvozovány pouze 

automatizovaně, pomocí předem nadefinovaného algoritmu, jehož konstrukci navrhla autorka 

této práce, kde jej rovněž publikuje. Součástí práce jsou také analytické kapitoly popisující jak 

dlouhodobý vývoj a strukturu rodin a domácností v České republice, tak využívají nových 

maximálně porovnatelných datových zdrojů k analýze mezinárodní trendů na evropské úrovni. 

Samostatnou kapitolu představuje prognóza vývoje struktury domácností do roku 2040, která 

využívá upravenou metodu hlav domácnosti a odhaduje pokračující zvyšování podílu 

domácností jednotlivců a bezdětných párů jakožto důsledku demografického stárnutí populace a 

změny životního stylu české populace. 

Stěžejní část práce, propojující oblast metodiky s analýzou dat, představuje kapitola hodnotící 

strukturu domácností v posledním sčítání lidu z hlediska kvality dat a možných vlivů na 

publikované výsledky. Jako nejvýznamnější faktor, který nejvíce ovlivňuje strukturu 

domácností je samotný sběr dat, na jehož kvalitním provedením závisí výsledky o struktuře 

domácností. V menší míře je struktura domácností ovlivněna také použitými metodickými 

koncepty. Hlavní vliv na proměnu skladby domácností má však demografické chování 

a zejména stárnutí populace, které se bude i nadále podílet na formování struktury rodin 

a domácností.  

Klíčová slova: rodiny, domácnosti, sčítání lidu, metodika zjišťování, odvozování domácností, 

prognózy domácností, Česká republika 

   



Pavlína Habartová: Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat   5 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Families and households in census data with a focus 

on the methodological aspects of the data  

Abstract 

Over the past few decades, significant changes in the family and household structure have been 

observed. Nevertheless, demographic behaviour does not have to be the only factor affecting 

these changes. Therefore, the thesis brings a comprehensive look at the family and household 

and focuses more on the methodological aspects of its structure and development evaluation. 

The first part of the thesis is rather a methodological work and introduces a detailed household 

methodology of one of the most important data source on families and households. Over the last 

half-century, the population and housing census has allowed a monitoring of household 

formation in the Czech Republic. Despite the efforts, new technologies, data collection and 

processing methods have required a change of the household concept in the last census. Since 

then, the time series have not been fully comparable. For the first time, household type 

derivation was based on automated process only, using a predefined algorithm. This algorithm, 

drafted by the author of the thesis, is also introduced in a separate chapter. The thesis also 

includes analytical chapters discussing the long-term development of the family and household 

structure development in both the national and international perspective. Moreover, introduced 

in the thesis, is a new forecast of selected housekeeping households until 2040. Using the 

modified headship rate method, the ongoing increase of the overall number of one-person 

households and couples without children can be expected as a consequence of the process of 

demographic ageing and changing life style in the Czech Republic. 

The core part of the thesis deals with both methodological and analytical aspects of the data 

assessment. In this chapter, the household structure census data is discussed in terms of data 

quality. Data collection methods and its quality were found out to be the most significant factors 

affecting the household structure data. To a lesser extent, the methodological concepts used also 

affect the household structure data. However, demographic behaviour, especially the population 

aging still has the main impact on the household and family structure transformation.  

Keywords: family, household, population census, methodology, household deriving, 

household forecasting, transformation, Czech Republic 
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Kapitola 1 

Úvod 

 

Sčítání lidu, domů a bytů (dále SLDB) představuje již po desetiletí zásadní zdroj dat o velikosti 

a struktuře populace, domácností a bytového a domovního fondu v největším možném územním 

detailu. Jedná se o jediné rozsáhlé statistické šetření na území České republiky, které zároveň 

umožňuje uživateli kombinaci údajů ze všech zjišťovaných entit. Údaje ze sčítání lidu hrají 

v českém i mezinárodním prostředí nezastupitelnou roli především v oblasti plánování, v bytové 

politice, v územním plánování, v kalkulaci výnosů z daní přidělovaných obcím, analýze 

dopravní obslužnosti, pracovního trhu, prostřednictvím demografických bilancí k projekci 

obyvatel, odhadu kapacity školských zařízení nebo sociálních zařízení či přerozdělování 

finančních prostředků z Evropské unie. 

Některé z údajů sčítání by bylo do určité míry možné na vyšší územní úrovni samostatně 

nahradit odhady z výběrových šetření. Každým takovým šetřením se však porušují základní 

rysy sčítání, které ho od všech ostatních zjišťování odlišují, jako je úplnost na vymezeném 

území, časová souběžnost nebo dostupnost údajů za nejmenší oblasti. Ekonomické i organizační 

zjednodušení provedení sčítání by pak bylo logicky vykoupeno nepřesnými odhady bez 

možnosti jak detailních kombinačních třídění, tak podchycení prostorových diferenciací. Sčítání 

proto představuje také základní a jediný pevný podklad pro určení opory výběrových šetření. 

Jedním ze zjišťovaných údajů, které jsou v nejmenším územním detailu a v kombinaci 

s charakteristikami bydlení a osob jiným datovým zdrojem nenahraditelné, jsou údaje o velikosti 

a struktuře rodin a domácností. Přestože se již na počátku minulého století objevují snahy 

o zjištění počtu domácností, teprve sčítání v roce 1930 bylo prvním sčítáním, které odvozovalo 

typ domácnosti a další její charakteristiky. Významným prohloubením, které se objevuje 

v metodice i výsledcích sčítání od roku 1961, je tzv. cenzová domácnost, která představuje 

základní skladební jednotku domácností.  

S vývojem moderní techniky a nových způsobů sběru a zpracování dat a také nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008, které vyžaduje sčítání osob na základě 

obvyklého pobytu, však v roce 2011 jednotka cenzová domácnost jako taková zaniká a základní 

jednotkou zůstává pouze domácnost hospodařící. Jelikož téměř 99 % hospodařících domácností 

bylo již v roce 2001 tvořeno pouze jedinou cenzovou domácností, informační ztráta je celkově 

spíše nevýznamná. Navíc v mezinárodním prostředí bude i hospodařící domácnost v budoucnu 
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spíše výjimkou a skladbu domácností bude možné hodnotit pouze na základě společného 

bydlení. Přesto je srovnatelnost časových řad rodin a domácností počínaje rokem 1970 do určité 

míry narušena. Některé aspekty vývoje struktury rodin a domácností je proto nutné vždy 

hodnotit s přihlédnutím k těmto metodickým odlišnostem, ať již pokud se týče konceptu 

odvozování domácností nebo v předchozím kroku při zařazování osob do bytů a společných 

domácností. Cílem této práce je mimo jiné nejen zhodnocení časových řad vývoje a struktury 

domácností v podmínkách rozdílných metodik, ale také analýza nesrovnalostí a odchylek se 

zaměřením právě na rok 2011.  

Metodické odchylky, specifika sběru, zpracování a odvozování dat jsou však pouze 

výjimečně hlavním důvodem celkové dlouhodobé proměny struktur rodin a domácností 

a projevují se spíše v krátkodobém pohledu. Jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivnily 

podobu současné skladby rodin a domácností bylo jak demografické chování v čele 

se snižováním intenzity i časováním plodnosti a sňatečnosti a častějšími novými formami 

soužití, tak demografické stárnutí české populace. Zatímco demografické chování ovlivňuje 

především strukturu domácností mladých generací, struktura domácností starších osob je do 

značné míry důsledkem kombinace jejich demografického chování v minulosti 

a demografického stárnutí (Bartoňová, 2008). 

Vzhledem k tomu, že rodina představuje jak základní stavební kámen společnosti, tak 

elementární výrobní a spotřební jednotku, nejen analýza současného vývoje a struktury 

domácností, ale i perspektiva budoucího vývoje jsou velmi důležité pro daný stát a společnost 

od otázek sociálních počínaje. Zvláštní význam získávají prognózy domácností v období 

demografického stárnutí nebo jako hodnocení těch důsledků demografického chování, které 

populační prognózy nedokážou zachytit.  

 

1.1 Struktura a cíle práce 

Úvodní část práce je věnována popisu vstupů, sběru a zpracování dat sčítání lidu 

od poválečného období až do současnosti se zaměřením na odvozování údajů za rodiny 

a domácnosti v období od roku 1961. Stěžejní část práce je věnována poslednímu sčítání lidu, 

domů a bytů 2011 a problematice automatizovaného zpracování dat, které bylo v historii sčítání 

lidu použité vůbec poprvé, s ohledem na všechny jeho fáze, které byly určující pro odvození 

typu a složení domácností. Jednu z nejvýznamnějších kapitol představuje popis algoritmu 

odvozování domácností, navržený autorkou dizertační práce a použitý pro účely odvozování 

domácností ve sčítání lidu, domů a bytů 2011. Jednou z hlavních předností této kapitoly je její 

doplnění o ilustrační příklady. 

Navazující část práce je věnována deskriptivní analýze vývoje a struktury rodin 

a domácností podle výsledků sčítání lidu, se zaměřením na hlavní typy domácností a dále také 

jejich územní rozložení v rámci České republiky. Jak již bylo v úvodu naznačeno, kromě 

demografického chování se na odchylkách v časových řadách mohou projevovat i další vlivy. 

Proto je další kapitola věnována zhodnocení nesrovnalostí v časových řadách domácností za 

účelem odhalení vlivu ostatních faktorů. Hlavním cílem této klíčové kapitoly není pouze 

identifikace potenciálních příčin nesrovnalostí, se zaměřením na posouzení vlivu nové metodiky 

zařazování osob do domácností, automatizovaného způsobu zařazování osob do domácností 
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nebo odhad chyby pocházejících ze samotného sběru dat, ale také vyčíslení jejich vlivu na 

strukturu domácností v roce 2011. Součástí je rovněž představení dalších zdrojů dat o složení 

domácností a porovnání těchto údajů s ohledem na odlišnou metodiku a odhad možných příčin 

datových rozdílů.  

Další kapitola se věnuje mezinárodnímu srovnání jak metodických konceptů uplatněných 

v posledním sčítání lidu, které mají bezprostřední vliv na výstupy o složení domácností, tak 

především porovnání trendů rodinného chování a utváření domácností v rámci evropských 

zemí. Cílem této kapitoly je mimo jiné také rozdělení evropských zemí na skupiny zemí se 

společným chováním utváření rodin a domácností pomocí faktové a shlukové analýzy. 

Vyústěním celé práce je prognóza vývoje počtu a struktury hospodařících domácností do 

roku 2040, jejíž základní výsledky byly již publikovány v odborné literatuře (viz Habartová, 

Hulíková Tesárková, Sivková, 2014). Kromě základních výsledků jsou v této práci 

prezentovány také výsledky prognózy podle existence závislých dětí v rodině formou dvou 

použitých scénářů. Součástí této kapitoly je také detailní přehled metod výpočtů prognóz 

domácnosti využívaných v mezinárodním prostředí, včetně vysvětlení základních principů 

a vzájemných metodických rozdílů. 

Přínos této práce lze spatřovat v komplexním uchopení problematiky, vhledu do aplikované 

praxe, zhodnocení metodických odchylek při analýze časových řad domácností, znalosti 

zahraničních prostředí i expertní posouzení nastavení metodik odvozování domácností 

budoucích cenzů. Mimo uvedené práce poskytuje i odhad budoucího vývoje struktury rodin 

a domácností v ČR do roku 2040 na základě údajů posledního sčítání.  
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Kapitola 2 

Zjišťování domácností ve sčítání lidu do roku 2001 v České 
republice 

 

2.1 Sčítání lidu před rokem 1961 

Rakouská sčítání lidu před rokem 1900 nezjišťovala počet rodin ani domácností. Jediným 

pojmem, se kterým sčítání pracovala, byla bytová strana, tj. „soubor jednotlivců přítomných 

v tomtéž bytě“ (Státní úřad statistický, 1938: s. 7). Poprvé bylo snahou rozlišit pojmy bytová 

strana a domácnost ve sčítání lidu v roce 1900, kdy podle tehdejších instrukcí „měl býti vzat 

zřetel na to, zdali v bytě bydlí příslušníci jen jediné nebo několika domácností, a členové každé 

domácnosti měli býti od sebe rozlišeni zvláštním číslováním“ (Státní úřad statistický, 1938: 

s. 7). Data byla však zveřejněna pouze za sedm největších měst a jednalo se pouze 

o obyvatelstvo v bytě přítomné. Kromě počtu domácností a jejich složení bylo zjištěno také 

povolání přednosty domácnosti, jeho sociální a jazyková příslušnost a zvlášť zpracovány údaje 

o počtu dětí v domácnostech skládajících se jen z přednosty domácnosti, jeho ženy a dětí. 

Sčítání v roce 1910 se nelišilo rozsahem, výsledky však byly zveřejněny již za celé území. 

2.1.1 Sčítání lidu 1921 

První československé sčítání v roce 1921 vzhledem k časovým a ekonomickým možnostem 

zjišťovalo pouze bytové strany a to podle počtu přítomných osob, podnájemníků a noclehářů, 

a v domácnostech jen data o počtu dětí a domácího služebnictva. Do tzv. sčítacího archu (obr. 1) 

se zapisovaly osoby v bytě přítomné v takovém pořadí, kdy majitel bytu byl na prvním místě, 

manželka nebo družka na druhém, děti seřazené podle jejich stáří a dále ostatní příbuzné 

a nepříbuzné osoby. Osoby v domácnosti majitele bytu se vodorovnou čárou oddělovaly od 

těch, které žijí v podnájmu. Pokud byla celá domácnost v podnájmu, uvedlo se „přednosta 

domácnosti v podnájmu“. 

V obcích s více než 20 000 obyvateli byl v roce 1921 současně se sčítáním lidu proveden 

i soupis bytů. Zjišťovala se obydlenost, počet osob v bytě, počet obytných místností, záchod, 

plyn, elektřina, zásobení vodou, užívání zahrady, případně výše nájemného.  
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Obr. 1 – Sčítací tiskopis pro bytové strany, 1921 

 
Zdroj: Interní materiály ČSÚ 

2.1.2 Sčítání lidu 1930 

Teprve sčítání v roce 1930 bylo prvním sčítáním, které zpracovávalo informace o domácnostech 

a odvozovalo jejich typ a další charakteristiky. Dokonce se tak Československo stalo po Velké 

Británii a Nizozemsku třetím státem na světě, který zpracovával kombinace věku manželů 

v manželské plodnosti, a prvním sčítáním na světě v tak detailním rozsahu složení rodin 

a domácností (Státní úřad statistický, 1938). Vedle dosud obvyklých údajů o počtu přednostů 

domácností, o počtu manželek, družek, dětí a dalších příbuzných osob, byly domácnosti 

zpracovávány podle typu a dalších charakteristik (rodinný stav, pohlaví, povolání a sociální 

příslušnost). 

Sčítací arch měl podobnou strukturu jako ve sčítání 1921, osoby však byly poprvé 

zapisovány ve dvou oddílech – a to osoby přítomné a dočasně nepřítomné. Jednotliví členové 

domácnosti se stejně jako v roce 1921 zapisovali ve stejném pořadí, avšak vodorovnou čarou se 

oddělovaly od sebe všechny samostatné domácnosti. U přednosty domácnosti druhé a další 

domácnosti bylo nutné podle pokynů uvést také vztah k majiteli bytu, u členů každé domácnosti 

však jenom vztah k přednostovi jeho vlastní domácnosti (Státní úřad statistický, 1934: s. 17). 

Poprvé se také vyplňovaly informace o manželské plodnosti žen.  

Zároveň se sčítáním lidu se prováděl opět soupis bytů, tentokrát v obcích s počtem obyvatel 

větším než 10 000 obyvatel. 

Zpracování dat o domácnostech bylo časově i organizačně odděleno od zpracování dat 

o osobách. Po zpracování vstupních dat o jednotlivých osobách, byly pro účely odvození 

domácností využity již strojově zpracované údaje o jednotlivcích ve formě tzv. tabulátorových 

rolí1, na základě nichž byly určeny druh a velikost domácnosti a tyto byly údaje přepsány na 

                                                            
1 Výstup z tzv. tabulačního stroje sloužící pro kontrolu děrných štítků. Každé řádce sčítacího archu (tj. údaje o jedné 
osobě) odpovídala jedna řádka opsaná tabulátorem na dlouhý nepřetržitý pás papíru, psané hustě za sebou. 
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tzv. rodinné lístky (Státní úřad statistický, 1938). Pro každou rodinu byl určen jeden rodinný 

lístek (viz obr. 2) a na základě všech rodinných lístků byl pořízen také děrný štítek, který byl 

dále tříděn obvyklým způsobem.  

Obr. 2 – Rodinný lístek, 1930 

 

     Zdroj: Státní úřad statistický, 1938 

Statistika rodin a domácností byla založena na trvale bydlícím obyvatelstvu, nikoli na 

přítomném. Základní jednotkou byla bytová strana, v dnešním pojetí nazývaná jako bytová 

domácnost. Pojem domácnost byl definován jako skupina osob, které spolu bydlí a hospodaří, 

přičemž se odvozoval ze zápisu osob na sčítacím archu. Přesto bylo nutné provádět opravy 

z důvodu jasně chybného zápisu domácností. Vedle domácností soukromých byly rozlišovány 

také domácnosti ústavní, kvantifikován byl pouze počet osob tvořících tyto domácnosti. Téměř 

3 % osob tvořilo v roce 1930 ústavní domácnost. Za ústavní domácnosti však byly považovány 

i skupiny ústavních zaměstnanců, kteří byli ubytování společně (Státní úřad statistický, 1938).  

Rodina byla v roce 1930 definována jako „svazek pospolu bydlících manželů, druha, družky 

anebo jednoho či obou rodičů s dětmi“. Za domácnosti jednotlivců byly považovány jen osoby 

samostatně bydlící ve vlastním bytě. Jednotlivci žijící v podnájmu byli odvozeni jako členové 
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domácnosti, u které žili. Z výsledků sčítání lidu 1930 se podařilo spolehlivě zjistit počet, 

velikost a složení dvou druhů rodin (Státní úřad statistický, 1938: s. 11): 

1. Rodiny přednostů domácnosti, jak manželské, tak faktické 

2. Rodiny dětí přednostů domácnosti, pouze manželské. 

Nepodařilo se však v té době spolehlivě zjistit počet domácností, které nemají vlastní 

domácnost ani nežijí u rodičů, tj. např. rodiny rodičů bydlící u rodiny syna/dcery apod. Počet 

takových manželských párů byl zjištěn. Případy, kdy jeden z rodičů žil s některým svobodným 

dítětem v domácnosti jiného svého dítěte či sourozenec žil se svou rodinou v domácnosti svého 

sourozence, nebyly podchyceny. Stejně tak i rodiny služebnictva, sdílející společný byt se 

zaměstnavatelem nebo faktická manželství dětí žijících u rodičů nebyly zachyceny. Z důvodu 

předpokládaných nízkých četností takových typů rodin, bylo odhadováno, že skutečný počet 

rodin byl o 1,35 % vyšší (Státní úřad statistický, 1938). 

2.1.3 Sčítání lidu 1950 

Historicky podruhé byly domácnosti zpracovány ve sčítání lidu v roce 1950. Soupis bytů byl 

ovšem oproti roku 1930 prováděn na základě přítomného obyvatelstva (Fajfr et al., 1960), 

domácnosti stále na základě trvale bydlícího obyvatelstva. Statistika bytů byla nadále oddělena 

od statistiky obyvatelstva, zpracovávaly se dvě různé entity bez společných vazeb. 

Sčítací arch byl rozdělen do 2 oddílů zjištující stejné informace, avšak každá pro jinou 

skupinu osob – osoby v bytě trvale nebo dočasně přítomné a osoby v bytě dočasně nepřítomné, 

přičemž nikdo nesměl být zapsán do dvou sčítacích archů v tomtéž oddílu.  

2.2 Sčítání lidu domů a bytů 1961 

Provázanost entit byla vždy jedním ze základních problémů sčítání. V přípravách sčítání v roce 

1961 bylo proto zdůrazňováno, že „sčítání lidu a soupis domů a bytů tvoří integrální, 

nedělitelný celek a že oba tyto soupisy musí být zpracovány jako jeden cenzus. Proto se také 

změnil název sčítání ve smyslu této integrace na sčítání lidu, domů a bytů“ (Fajfr, 1958). Tato 

jednota tří cenzů, jak je často v publikacích nazývaná, podstatným způsobem odlišuje všechna 

předchozí sčítání od cenzu v roce 1961. Sčítání lidu, domů a bytů 1961 představuje proto 

zásadní historický přelom ve zpracování dat sčítání lidu. Důvodem pro tak velkou změnu bylo 

především zjištění životní úrovně obyvatelstva, bydlení domácností a rodin, spolu s možností 

definování nároků pro bytovou výstavbu apod.  

2.2.1 Bydlící obyvatelstvo 

Jedním z důsledků sloučení všech tří sčítání v jediný celek, tj. propojení entit, bylo zpracování 

výsledků podle tzv. bydlícího obyvatelstva (obyvatelstvo s trvalým pobytem), přičemž samotný 

sběr dat byl založen na obyvatelstvu přítomném. Vlastní bytový a domovní soupis vycházel ze 

souboru osob v bytě fakticky bydlících, který zahrnoval kromě osob hlášených v bytě k trvalému 

pobytu i ostatní osoby v bytě fakticky bydlící, zejména podnájemníky, hlášené v bytě jen 

k přechodnému pobytu a v době sčítání popřípadě i nepřítomné (zjišťováno otázkou 6 v oddíle 

B sčítacího archu (viz obr. 3). Tím byly dodrženy mezinárodní doporučení, že obyvatelé bytu 
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mají být sčítáni tolikrát, v kolika bytech bydlí (Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, 

1965a).  

Obr. 3 – Sčítací arch, sčítání lidu, domů a bytů 1961 

 
Zdroj: Interní materiály ČSÚ 

Tyto osoby měly být proto zároveň zapsáni i v oddíle A sčítacího archu v druhé domácnosti 

jako dočasně přítomné spolu s důvodem dočasné přítomnosti a přesnou adresou, kde byly 

hlášeni k trvalému pobytu (viz obr. 3). Podle důvodu pak bylo možné rozlišit osoby dočasně 

přítomné „s charakterem trvalé přítomnosti“, tj. osoby dočasně přítomné z důvodu zaměstnání 

či studia, a osoby dočasné nepřítomné „s charakterem dočasné přítomnosti“, tj. osoby na 

návštěvě apod. (Jureček, 1961: s. 101). Dočasně přítomné obyvatelstvo s charakterem trvalé 

přítomnosti představoval rozdíl mezi fakticky bydlícím a trvale bydlícím obyvatelstvem. Na 

základě adresy pak mohly být dočasně přítomné osoby (v hotelích, nemocnicích apod.) 

přesunuty do místa trvalého pobytu (Fajfr, 1961: s. 6). 

2.2.2 Cenzová domácnost 

Vzhledem k potřebám plánování bytové výstavby bylo zpracování dat o domácnostech poprvé 

založeno na nejmenší jednotce tzv. cenzových domácností. Nový pojem se liší od pojmu 

domácnost v předchozích sčítáních, ve kterých se sčítání opírala o tzv. deklaratorní domácnosti. 

Cenzová domácnost byla poprvé v historii konstruována až při vlastním zpracování „nezávisle 

na prohlášení sčítaných společně bydlících osob, zda se považují za jednu, dvě či více 

domácností“ (Jureček, 1963: s. 193). Ve zpracování dat byl vstupními údaji soubor osob 

zapsaných v oddíle A sčítacího archu včetně vztahu osoby k uživateli bytu a dalších 

proměnných jako věk, pohlaví, rodinný stav (Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, 

1965b).  

Základem pojmu cenzová domácnost je rodina v užším smyslu, kterou tvoří manželé s dětmi 

(nedospělými i dospělými, vlastními, nevlastními, adoptovanými), pokud tyto děti netvoří již 
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samy další rodinu, manželé bez dětí i jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem. Existovaly 

čtyři základní typy cenzových domácností (Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, 1965b): 

A. Domácnosti rodinné, jejichž jádrem je 

Aa – manželská dvojice s dětmi nebo bez dětí (tj. úplná rodina) 

Ab – jeden z rodičů alespoň s jedním dítětem (tj. neúplná rodina) 

B. Ostatní domácnosti, které tvoří 

Ba – dvě a více jednotlivých osob (tj. vícečlenná nerodinná domácnost) 

Bb – jediná fyzická osoba bydlící v bytě sama nebo společně s další cenzovou 

domácností (jen v případě, že je uživatelem bytu) nebo jako podnájemník (tj. domácnost 

jednotlivce). 

Jelikož bylo cílem zjištění faktického stavu, byly do manželských dvojic zahrnuty 

i tzv. manželství faktická neboli manželství konsensuální či obecně užívaný pojem druh–družka 

(Fajfr, 1959). Jako manželské dvojice byly podle zápisu v dodatku pod oddílem A sčítacího 

archu odvozeny také případy manželských párů nebydlících společně pro nedostatek vlastního 

bytu, přičemž takový pár byl zahrnut v místě bydliště ženy (Ústřední komise lidové kontroly 

a statistiky, 1965b: s. 17). Úplné rodiny byly dále členěny na domácnosti s dětmi do 14 let a bez 

dětí do 14 let. 

Do neúplných rodin stejně jako v současném sčítání jsou zařazeny případy osamělých rodičů 

s nedospělým i dospělým ekonomicky aktivním synem/dcerou. Navíc sem byly zařazovány 

i případy domácností jednoho z manželů aspoň s jedním dítětem, kdy manželství bylo fakticky 

ukončeno. Ty byly odvozovány na základě dodatku pod oddílem A sčítacího archu: „manželé 

spolu nebydlí z jiného důvodu“, nikoli jen pro nedostatek bytu. 

V obou typech rodinných domácností mohly žít další jednotlivé osoby (příbuzné 

i nepříbuzné), které však nebyly považovány za členy rodinného jádra. Výjimka platila na 

jednotlivé osoby, které byly ve sčítacím archu označené jako uživatel bytu. V takovém případě 

byla tato osoba odvozena jako domácnost jednotlivce a ostatní osoby za rodinnou domácnost. 

Pokud žije v bytě více rodinných domácností, jednotlivé osoby (vyjma jednotlivců uživatelů 

bytu) byly zpravidla přiřazeny k té cenzové domácnosti, ke které měly z hlediska příbuzenského 

vztahu blíže. 

Kombinace cenzové domácnosti rodinné a nerodinné v jednom bytě byla možná, jen pokud 

je jednotlivec uživatelem bytu nebo pokud je domácnost ve vztahu k uživateli bytu ve vztahu 

podnájemnickém. Stejně tak kombinace dvou nerodinných domácností byla možná jen 

v případě, že jedna byla v podnájemnickém vztahu ke druhé. Podnájemníci byli vždy 

považováni za samostatnou cenzovou domácnost (Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, 

1965b: s. 17). 

Za rodinnou cenzovou domácnost nebyly považovány domácnosti prarodičů s vnoučaty ani 

spolubydlící sourozenci, či jinak příbuzné osoby. Takový přístup je v souladu s přístupem 

v posledním sčítání. 

Cenzové domácnosti byly skladebné do tzv. bytových domácností. Bytová domácnost byla 

definována jako soubor osob bydlících v jednom bytě. V administrativně rozdělených bytech to 

byl soubor osob bydlících v části rozděleného bytu přidělené k výhradnímu užívání jednomu 
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uživateli bytu. Kromě domácností v bytech byly odvozovány domácnosti i mimo byty, 

tj. bydlící mimo bytový fond (např. nouzové obydlí) 

Při zpracování dat o domácnostech byly odvozovány ukazatele jako složení bytové 

domácnosti podle počtu a druhu cenzových domácností, druh a složení cenzové domácnosti, 

pohlaví, rodinný stav, věk, národnost a sociálně ekonomická skupina osoby v čele cenzové 

domácnosti, věk a sociálně ekonomická skupina manželky, doba uzavření sňatku (u úplných 

rodin), počet členů domácnosti, počet ekonomicky aktivních členů domácnosti, ekonomicky 

neaktivních členů s vlastním zdrojem obživy, všech členů s vlastním zdrojem obživy, všech 

členů domácnosti závislých obživou na živiteli, počet dětí závislých obživou na živiteli a počet 

všech dětí ve věku 0–2, 3–5, 6–14, 0–14 a 15 a více let. (Ústřední komise lidové kontroly 

a statistiky, 1965b: s. 18–19). Zároveň díky propojenosti entit bylo možné při zpracování 

kombinovat třídění domácností i podle bytových charakteristik jako např. v kombinaci 

s velikostí a stářím bytu, kategorií bytu a vybavením bytu. Bytové domácnosti byly tříděny vždy 

podle sociální příslušnosti uživatele bytu. 

2.3 Sčítání lidu, domů a bytů 1970 

Sčítání lidu, domů a bytů organizované k 1. prosinci 1970 vycházelo z pojetí sčítání v roce 

1961. Nové přístupy byly zaznamenány po obsahové stránce i v oblasti zpracování výsledků. 

Zjišťoval se nově mateřský jazyk, nově bylo z důvodu předpokládaného založení Ústředního 

registru obyvatelstva2 zařazeno do sčítacího archu zjišťování rodného čísla, informace 

o dojížďce do zaměstnání, škol a učení byly rozšířeny o její frekvenci, vzdálenost, dobu 

a používaný dopravní prostředek a nově přibyly i otázky na vybavení domácnosti některými 

předměty dlouhodobého užívání. Nejvýznamnější změna nastala při zpracování výsledků 

sčítání, kdy byly zcela poprvé výsledky zpracovány na velkokapacitním sálovém počítači.  

2.3.1 Cenzové a hospodařící domácnosti 

Nejmenší jednotkou za domácnosti byly stejně jako v roce 1961 cenzové domácnosti. Vedle 

nich byly nově zpracovávány i domácnosti hospodařící, které byly v minulém sčítání pouze 

předmětem mikrocensu. Společně hospodařící domácnosti byly definovány jako „osoby 

společně bydlící a společně uhrazující náklady na své potřeby a na společné výdaje domácnosti 

(nájemné, strava, údržba domu apod.), mezi nimiž existuje tedy spotřební společenství“ 

(Jureček, 1968: s. 194).  

Zjištění počtu hospodařících domácností bylo čistě deklaratorní a vycházelo ze zápisu 

v oddíle E - Údaje o společném hospodaření a bydlení (viz obr. 4). Pokud všechny osoby 

zapsané v oddíle D (obdobný jako v roce 1961) společně hospodařily, byla zaškrtnuta odpověď 

ano. Podle instrukcí pro sčítací komisaře (FSÚ, 1970) se jednalo o případy osob, které žily 

„z příjmu jediného živitele anebo o osoby, které mají vlastní pravidelný příjem, ale společně 

uhrazují nájemné, stravu, provozní výdaje domácnosti, údržbu bytu či domu atd., eventuelně na 

tyto společné výdaje domácnosti pravidelně přispívají“ (FSÚ, 1970: s. 79). Pokud byla v bytě 

                                                            
2 Centrální registr obyvatel byl nakonec založen až po sčítání lidu, domů a bytů 1980. 
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zjištěna více než jedna hospodařící domácnost, byly v otázce 3 zapsány pořadová čísla osob 

z oddílu D tak, jak spolu hospodaří. Otázky byly vyplňovány i v případě bydlení mimo byt. 

Spolu se společným hospodařením se zjišťovalo také chtěné či nechtěné soužití 

hospodařících domácností v jednom bytě (viz obr. 4, otázka 2 a 4). Tyto otázky měly za úkol 

zpřesnit výpočty o potřebě bytů (Jureček, 1968). 

Obr. 4 – Oddíl E sčítacího archu, sčítání lidu, domů a bytů 1970 

 

Zdroj: Interní materiály ČSÚ 

Oddíl D sčítacího archu, zjišťující údaje o osobách v bytě, byl ve velmi podobném rozsahu 

jako v roce 1961, navíc bylo zjišťováno rodné číslo osob (viz obr. 5). Každý komisař musel toto 

rodné číslo zkontrolovat a případné chybné rodné číslo si poznamenat (FSÚ, 1970: s. 82). 

Členové jedné rodiny byli zapisováni bezprostředně za sebou spolu se vztahem každé osoby 

k uživateli bytu, případně k osobě v čele další rodiny. V případě, že byl ve sčítacím archu 

zapsán jako přihlášený k trvalému pobytu jen jeden z manželů, bylo nutné zapsat druhého 

manžela do dodatku pod oddíl D a uvést o něm jméno a příjmení, datum narození, hlavní 

zaměstnání a přesnou adresu trvalého bydliště, aby mohl být následně stejně jako v roce 1961 

jeden z manželů přesunut v rámci zpracování k druhému manželovi. 

Obr. 5 – Oddíl D sčítacího archu, sčítání lidu, domů a bytů 1970

 
Zdroj: Interní materiály ČSÚ 



Pavlína Habartová: Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat   28 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hlavní rozdílem v pojetí domácností mezi rokem 1961 a 1970 bylo vymezení cenzové 

domácností jednotlivce. Zatímco při sčítání v roce 1961 vycházelo pojetí cenzové domácnosti 

jednotlivce bydlící v bytě s dalšími osobami z vlastnictví (dekretálního užívání) bytu, při sčítání 

1970 vymezení záviselo na způsobu hospodaření jednotlivých osob. Pokud osoba samostatně 

hospodařila, byla odvozena jako cenzová domácnost jednotlivce. Pokud hospodařila spolu 

s další cenzovou domácností, byla přiřazena k rodinné cenzové domácnosti (Kučera, 1980). 

Pro sčítání osob v zařízeních sloužil zvláštní sčítací lístek o osobách sčítaných 

v ubytovacích a lůžkových zařízeních. Předpokládalo se, že většina ubytovacích zařízení 

sloužila pouze k přechodnému pobytu, pouze výjimečně zde mohly být sečteny rodiny 

přihlášené k trvalému pobytu. Pokud takové rodiny byly v zařízení zjištěny, jejich sčítací lístky 

měly být podle pokynů pro komisaře navzájem spojeny a uvedeny zvlášť v přehledu sčítacích 

lístků (FSÚ, 1970: s. 88). 

2.4 Sčítání lidu, domů a bytů 1980 

Sčítání lidu, domů a bytů konané k 1. listopadu 1980  se organizačním zajištěním, provedením, 

zpracováním a rozsahem významně podobalo předchozímu sčítání. Změnila se však podoba 

sčítacích archů. Namísto jediného sčítacího archu s údaji o domě, bytě a osobách v bytě 

žijících, byly otázky týkající se domovního fondu zjišťovány odděleně na domovním listu. 

Sčítací arch, který vyplňovali obyvatelé bytu, byl rozdělen do 3 částí:  

A) Údaje o osobách (každá osoba v samostatném sloupci) 

B) Ostatní údaje o osobách (rozlišení osob v bytě na základě charakteru bydlení) 

C) Údaje o bytě a vybavení domácnosti. 

Obr. 6 – Sčítací arch, část A (návod k vyplnění), sčítání lidu, domů a bytů 1980 

 

Zdroj: Interní materiály ČSÚ 

Údaje o osobách žijících dočasně mimo místo trvalého bydliště byly zjišťovány pomocí 

sčítacího lístku. Samostatný formulář „registrační lístek“ vyplňovalo obyvatelstvo z důvodu 

založení centrálního registru obyvatel (Ottomanský, 1978: s. 242). Jednalo se však 

o samostatnou akci, nikoli součást sčítání. Sčítací komisaři pouze předali všem domácnostem 
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k vyplnění zvláštní registrační lístek pro každou osobu, který obsahoval data nezbytná 

k založení registru (ČSÚ, 2013a). 

Vztah k uživateli bytu byl zapisován slovně v otázce 3 v části A sčítacího archu (obr. 6). 

Samotné kódování vztahů bylo provedeno vyznačovačem statistického úřadu, přičemž osobou 

v čele byl uživatel bytu. V případě více cenzových domácností bydlících v jednom bytě byly 

charakteristiky domácnosti odvozovány u první domácnosti od osoby uživatele bytu, u druhé 

a další cenzové domácnosti od osoby, která byla zapsána ve sčítacím archu před ostatními 

osobami stejné rodiny (Ullmann, 1980). V části B sčítacího archu byly zvlášť stejně jako 

v předchozím sčítání uvedeny otázky o případném druhém manželovi, který trvale bydlí na 

jiném místě, a vyznačovány osoby, které společně hospodaří. 

2.5 Sčítání lidu, domů a bytů 1991 

Sčítání lidu, domů a bytů 1991 s pouze drobnými změnami kopírovalo předchozí sčítání jak 

z hlediska obsahu3, formy sčítacích archů, způsobu provedení, tak z hlediska zpracování údajů. 

Po 40 letech byl program sčítání rozšířen o otázku na náboženské vyznání sčítané osoby, znovu 

se také objevila otázka na mateřský jazyk a trvalé bydliště v době narození. Vztah k uživateli 

bytu byl zjišťován v části A sčítacího archu jako v předchozím sčítání, stejně jako společné 

hospodaření v části B.  

 Zpracování dat probíhalo stejně jako v předchozích sčítáních v několika etapách. První 

etapu po převzetí sčítacích formulářů představovala stejně jako ve všech dalších sčítáních 

(včetně SLDB 2011, kde však probíhala již plně automatizovaně) tzv. burza formulářů. 

Spočívala v kompletaci sčítacích formulářů a zařazování osob do bytů na místo trvalého 

bydliště, pokud byla osoba sečtena na jiném místě. Tato etapa zpracování probíhala 

decentralizovaně a čistě manuálně, proto zaručovala velmi kvalitní výsledky. Druhou etapu 

tvořila „příprava sčítacího materiálu k definitivnímu zpracování“, která probíhala ve 

vyznačovacích střediscích (FSÚ, 1991: s. 1). Další etapou byla fáze pořizování, oprav 

a kompletace souborů na magnetické pásky zasílané do centra. Závěrečné zpracování výstupů 

probíhalo centrálně (Čtrnáct, 1989). 

 Jak burza formulářů, tak samotné vyznačování (kódování) bylo klíčové pro odvození typů 

domácnosti. Účelem druhé etapy zpracování nebylo jen mechanické převedení zapsaných údajů 

do číselných kódů, ale i prověření logické správnosti zapsaných odpovědí. Stejně tak bylo 

i snahou doplnit nezjištěné údaje, pokud je bylo možné odvodit z ostatních údajů4. Zcela zásadní 

bylo vyznačení otázky vztahu k uživateli bytu. Samotný uživatel bytu musel být starší 15 let, 

stejně tak manželka musela být 16letá a starší. Naopak vztah druh/družka byl povolen jen 

u osob ve věku 18 let a více, což je rozdíl v porovnání se SLDB 2011, kde byla tato hranice 

shodná s manželskými páry. Dalším rozdílem bylo doplňování vztahu manžel/ka u osob 

vdaných a ženatých s chybějícím vztahem, resp. vztahu jiná cizí osoba u rozvedených osob.  

                                                            
3 Vypuštěny byly otázky na rok rozvodu nebo ovdovění a kvalifikace pro zaměstnání. Naopak byla nově zařazena 
otázka na mateřský jazyk, čas strávený dojížďkou a trvalé bydliště v době narození. 
4 Vyznačovatel však nikdy nesměl doplňovat nezapsané odpovědi na otázky o národnosti a náboženském vyznání 
(FSÚ 1991). 
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 Stejně jako v SLDB 2011 byl osobou v čele úplné rodiny vždy muž, bez ohledu na to, kdo 

byl uživatelem bytu, v neúplné rodině ve vícegeneračním soužití to byl rodič. Rozdílem 

v porovnání se SLDB 2011 bylo určování osoby v čele ve vícečlenných nerodinných 

domácnostech (prioritou byla ekonomicky aktivní osoba) a zařazení rodin prarodičů s vnoučaty 

mezi rodinná soužití. Typ cenzové, hospodařící a bytové domácnosti byl během zpracování ve 

fázi odvozování ukazatelů odvozen jako samostatný odvozený ukazatel.  

V oblasti výstupů bylo hlavní změnou třídění rodinných domácností pouze podle počtu 

závislých dětí, nikoli podle věku dětí do 15 let (jak tomu bylo v předchozích sčítáních). Dále 

byla hlavní snahou detailnější specifikace cenzových domácností jednotlivců, tj. sám ve 

vlastním bytě, ve vlastním bytě s další cenzovou domácností, spolubydlící s jinou cenzovou 

domácností v jejím bytě. Cílem bylo také získat podrobnější informace o struktuře dalších členů 

domácnosti kromě osoby v čele resp. manželky a závislých dětí, především nezávislé děti 

a jejich pohlaví, věk a rodinný stav.  

2.6 Sčítání lidu, domů a bytů 2001 

Ačkoli se sčítání lidu, domů a bytů 2001 v mnohém velmi podobalo předchozímu sčítání, 

zaznamenalo několik nových unikátních prvků. Jedním z nich bylo odstranění ručního 

pořizování dat, které bylo poprvé nahrazeno optickým snímáním sčítacích formulářů. Zcela 

odlišná proto musela být i podoba těchto formulářů. Poprvé se objevují samostatné sčítací 

formuláře pro byt a osobu, které nahrazují společný sčítací formulář pro bytovou domácnost. 

  Obr. 7 – Bytový list – 2. strana, sčítání lidu, domů a bytů 2001 

 
   Zdroj: Interní materiály ČSÚ 
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 Na rozdíl od předchozího SLDB 1991 byl seznam osob v bytě spolu s vyplňováním vztahů 

k uživateli bytu přesunut na bytový list (obr. 7). V tomto seznamu měly být uvedeny všechny 

osoby, trvale bydlící i jen dočasně přítomné, a slovně vypsán jejich vztah k uživateli bytu. 

Společné hospodaření bylo odvozováno z tabulky ve spodní části druhé strany bytové listu. 

Stejně jako v SLDB 1991 bylo zpracování dat během prvních fází decentralizované 

spočívající v přípravě sčítacích formulářů k vlastnímu pořízení (kontroly, kódování slovních 

zápisů) na tzv. kompletačních pracovištích (Růžková, 2001: s. 53). Po burze (kompletaci 

formulářů do úrovně bytů) měli vyznačovači stejně jako v předchozím sčítání za úkol provést 

logickou kontrolu všech položek včetně zakódování textových položek. Vztah k uživateli bytu 

spolu s číslem osoby byl kódován již přímo na sčítací list osob ke každé osobě zvlášť, a to do 

horní části tohoto formuláře (obr. 8). 

Obr. 8 – Sčítací list osob, kódování vztahu k uživateli bytu, sčítání lidu, domů a bytů 2001 

 

Zdroj: Interní materiály ČSÚ 

Pravidla vyznačování se téměř nelišila od pravidel použitých v předchozím sčítání. Rozšířen 

byl číselník vztahu k uživateli bytu, což zvětšilo možnosti zpracování dat za domácnosti (ČSÚ 

2001, s. 21).  

Vlastní pořízení dat pak na rozdíl od roku 1991 probíhalo centralizovaně v ústředí ČSÚ, 

přičemž byla poprvé využita technika skenování. Po pořízení probíhaly nejrůznější fáze kontrol 

kvality pořízených dat a dále následovalo vlastní zpracování dat. V této fázi byl odvozován typ 

cenzové, hospodařící a bytové domácnosti. Jedinou odlišností ve zpracování dat za domácnosti 

bylo zařazení prarodičů žijících s vnoučaty do nerodinných vícečlenných domácností. 
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Kapitola 3 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 se zaměřením na zpracování 
dat o domácnostech 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 přineslo v porovnání s předchozími sčítáními poměrně mnoho 

změn a inovačních prvků, a to jak v oblasti technologie přípravy, průběhu terénních prací, 

pořízení dat ze sčítacích formulářů, využití administrativních zdrojů dat, zpracování dat 

i v oblasti výstupů. Výrazné změny zaznamenaly i metodické přístupy, které byly ovlivněny jak 

změnou způsobu provedení sčítání, tak mezinárodními právními předpisy a požadavky. 

3.1 Východiska 

Obsahová i metodická příprava se během SLDB 2011 řídila mezinárodními doporučeními 

a dalšími právními předpisy Evropské Unie, které vznikly s cílem dosáhnout maximální míry 

srovnatelnosti výsledků z hlediska termínů, obsahu i metodiky sčítání. 

Již v roce 2005 Organizace spojených národů (OSN) schválila Světový program sčítání lidu, 

domů a bytů, kde stanovila základní parametry provedení sčítání lidu ve všech státech světa. Na 

základě tohoto rozhodnutí pak byl ve spolupráci OSN a Eurostatu vypracován dokument 

Doporučení Konference evropských statistiků ke sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 20105, 

který kromě jiného definuje tzv. klíčová a doplňková témata. Teprve však nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 763/20086 a další navazující prováděcí předpisy7 stanovují závazné 

parametry sčítání v členských státech Evropské Unie, a to jak v oblasti technické specifikace 

témat sčítání, tak definice předání výstupních dat formou tzv. hyperkrychlí, metadat či kvality 

dat. Tento závazný dokument mimo jiné definuje obvyklý pobyt a poprvé tak vnáší do českého 

sčítání koncept obvyklého bydliště osoby, který se stává klíčovou metodickou novinkou 

v SLDB 2011. 

Kromě mezinárodních právních předpisů a doporučení byla zohledněna návaznost 

a srovnatelnost dlouhodobých časových řad jednotlivých ukazatelů i požadavky uživatelů 

                                                            
5 OSN, 2006 
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů.  
7 Nařízení Komise (ES) č. 1201/2009 ze dne 30. listopadu 2009, nařízení Komise (EU) č. 519/2010 ze dne 16. června 
2010, nařízení Komise (EU) č. 1151/2010 ze dne 8. prosince 2010 
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v podobě státní správy a samosprávy, nevládních organizací či privátní subjektů. Proto byly do 

obsahu sčítání zařazeny i některé tradičně sledované otázky, které nebyly žádným nařízením 

stanoveny jako závazné. 

Dalšími východisky, která se současně staly novinkami tohoto sčítání, bylo řešení jak 

terénních prací, tak zpracování dat dodavatelským způsobem. Obě výrazně limitovaly celé 

provedení sčítání a především prvně zmiňované pak významných způsobem negativně ovlivnilo 

kvalitu vstupních dat. 

3.2 Inovace 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 přineslo celou řadu inovačních prvků a v porovnání 

s předchozími sčítáními se stalo po delší době zcela průlomovým. Mezi nejvýznamnější změny 

oproti SLDB 2001 patřily: 

 dodavatelské formy zajištění převážné části terénních prací, aplikací pro pořízení 

a zpracování dat i přípravy a realizace informační kampaně sčítání 

 využití dostupných administrativních zdrojů v přípravě sčítání, předvyplnění formulářů, 

při kontrolách vstupů a doplnění resp. rozšíření údajů 

 využití elektronických formulářů a datových schránek pro velké vlastníky nemovitostí 

 automatizované zpracování dat vč. nových metodických postupů a nové formy 

diseminace výstupů  

 hodnocení kvality sčítání formou speciálních indikátorů  

 uplatnění konceptu obvykle bydlícího obyvatelstva  

 omezení konstrukce domácností pouze na domácnosti hospodařící (ČSÚ, 2013a: s. 30) 

Terénní práce byly poprvé v historii provedeny převážně dodavatelským způsobem a stejně 

tak poprvé měli obyvatelé možnost zaslat vyplněné formuláře poštou na adresu P. O. Boxu 

ČSÚ. Tímto sběrným kanálem bylo bohužel doručeno 60 % sčítacích formulářů, což podstatně 

snížilo kvalitu vstupních dat a zvýšilo nevyplněnost některých otázek. Naopak výrazně vyšší 

kvalitu vyplnění měly formuláře odeslané elektronicky, které měli obyvatelé možnost vyplnit 

vůbec poprvé. Ke svému elektronickému protějšku formuláře se respondent mohl přihlásit 

pomocí přístupových kódů uvedených na listinném formuláři a údaje takto vyplněné obsahovaly 

rovnou základní kontroly mezi otázkami. Výraznou výhodou bylo přímé odeslání formulářů do 

vstupní databáze bez nutnosti skenování a pořizování údajů. Elektronickou cestou byla celkem 

vyplněna a odeslána čtvrtina sčítacích formulářů. 

Velmi významný inovační prvek představovalo také využití administrativních zdrojů dat, 

a to nejen během přípravy, ale především předvyplňováním formulářů a v samotném zpracování 

dat. Hlavními administrativními zdroji byly Registr sčítacích obvodů a Informační systém 

evidence obyvatel Ministerstva vnitra (ISEO). Okrajově byla využita i data Informačního 

systému katastru nemovitostí, spravovaného Český úřadem zeměměřickým a katastrálním, 
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především pro identifikaci tzv. velkých vlastníků nemovitostí. Registr sčítacích obvodů8 hrál 

klíčovou roli během přípravy i samotného průběhu terénních prací a současně údaji z registru 

byly také předvyplněny formuláře za domy a byty. Stejně tak i údaje z ISEO využity během 

přípravné fáze a samotného zpracování dat, kdy docházelo k párování záznamů ISEO se 

sčítacími formuláři. Díky tomu bylo možné doplnit chybějící údaje u osob, ať již údaje 

nevyplněné nebo na formuláři se vůbec nevyskytující (adresa trvalého pobytu) nebo za určitých 

podmínek doplnit celé datové věty za osoby, které se nepodařilo sečíst v terénu. Tento zdroj dat 

byl také využit během kontrol před odvozováním domácností jako podpůrný zdroj oprav při 

chybějících nebo zjevně chybně vyplněných údajích o vztazích mezi členy domácnosti. 

V souladu s mezinárodními právními předpisy bylo zásadní metodickou změnou zpracování 

a publikování výsledků nikoli podle místa trvalého pobytu, jak tomu bylo v předchozích 

sčítáních od roku 1961, ale podle místa obvyklého pobytu9. Jednalo se o zcela nový metodický 

postup, který vyžadoval ve srovnání s předchozím sčítáním komplex opatření v čele s inovací 

obsahu sčítání, formulací otázek, způsobu odvozování ukazatelů, a ve svém důsledku znamenal 

změnu obsahu standardních publikačních výstupů. Koncept místa obvyklého pobytu se netýká 

pouze konkrétní lokalizace jednotlivé osoby, ale promítá se i do dalších charakteristik obyvatel, 

konstrukce obvykle bydlících domácností, výpočtu dojížďkových proudů aj. (viz Šigutová, 

2009, ČSÚ, 2013a) 

3.2.1 Zjišťování složení domácností 

Vícekanálovým sběrem dat a automatizovaným zpracováním dat byla významným způsobem 

ovlivněna také podoba sčítacích formulářů, především bytového listu. Ačkoliv byly stejně jako 

v roce 2001 otázky na složení domácností součástí bytového listu, poprvé v historii sčítání však 

nebylo složení domácnosti, resp. vztahy osob vypisovány respondenty slovně. Na druhé straně 

bytového listu se nově objevila tzv. matice předdefinovaných vztahů, která umožňovala 

zjednodušený způsob deklarace vztahů mezi členy domácnosti, přičemž všechny respondenti 

křížkem volili příslušný vztah k osobě uvedené na prvním řádku, tj. k referenční osobě (viz 

obr. 9). 

Vzhledem k limitovaným možnostem výčtu předefinovaných vztahů na formuláři, nebylo 

dále ve zpracování fakticky možné odvodit detailní informace o veškerém složení hospodařící 

domácnosti, jako tomu bylo v předchozích sčítáních. Konstrukce domácnosti musela být proto 

omezena pouze na domácnosti hospodařící, které se staly poprvé od roku 1961 nejmenší 

jednotkou domácností. Přestože cenzová domácnost jako nejnižší jednotka zaniká, informační 

ztráta není nijak významná, jelikož drtivá většina hospodařících domácností již v roce 2001 byla 

tvořena jedinou cenzovou domácností.  

                                                            
8 Registr sčítacích obvodů a budov, spravovaný Českým statistickým úřadem, byl založen v roce 1996 a obsahuje 
údaje o územních a územně evidenčních prvcích a údaje o budovách a bytech. Základním konstitutivním zdrojem dat 
o budovách a způsobu jejich využití je Informačního systému katastru nemovitostí.  
9 Definice místa obvyklého pobytu respektovala mezinárodní doporučení, přičemž kladla důraz zejména na vazbu 
respondenta na konkrétní domácnost: „Obvyklý pobyt se nachází v místě, kde osoba obvykle tráví období svého 
každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost z důvodu rekreace, návštěv, pracovních cest, pobytu 
ve zdravotnickém zařízení apod. a kde je členem konkrétní domácnosti. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu 
trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby – viz § 115 Zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.“ 
(Šigutová, 2009). 
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Dodržováním konceptu obvyklého pobytu stejně tak i domácnosti jsou odvozovány na 

základě místa obvyklého pobytu členů domácnosti. 

Obr. 9 – Bytový list, seznam osob v bytě nebo v jiném obydlí, sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 

Zdroj: Interní materiály ČSÚ 

3.3 Zpracování dat 

Zpracování dat ve sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo významně ovlivněno způsobem 

i následně kvalitou sběru dat a kromě několika manuálních zásahů v podobě validace 

a kódování nerozpoznaných textových položek a adresních bodů bylo plně automatizované. 

S přípravou metodických konceptů, algoritmů a technických projektů bylo započato již téměř 

4 roky před rozhodným okamžikem, načež všechna tato zadání byla následně naprogramována 

dodavatelem informačních technologií spolu s jednotlivými aplikacemi a testována pomocí tzv. 

uživatelských akceptačních testů na testovacím vzorku reálných dat10 Zpracování dat ze SLDB 

2011 představoval komplexní proces několika na sebe navazujících fází (viz obr. 10). 

3.3.1 Fáze zpracování dat 

Proces zpracování měl rámcově obdobný průběh jako při SLDB 2001, avšak součástí byly nové 

procesy, které reagovaly především na jiný způsob sběru dat. Tradičními součástmi zpracování 

byly kontroly přípustnosti, logické kontroly, odvozování ukazatelů, odvozování domácností 

                                                            
10 Testovací vzorek dat byl sestaven ze 100 tisíc záznamů z elektronických formulářů za osoby spolu s příslušnými 
bytovými a domovními formuláři a z dalších formulářů dostupných k určitému okamžiku. Celkově testování 
probíhalo na více než 400 tisících datových vět.  
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a dojížďkových proudů. Zcela novými procesy byly deduplikace a prioritizace (vyhodnocení 

duplicit osob a domů), odvozování místa obvyklého pobytu a tzv. datová burza, tj. propojování 

osob, domů a bytů (ČSÚ, 2013a).  

Obr. 10 – Základní schéma zpracování SLDB 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, 2015 

Z důvodu několika kanálů sběru dat byla součástí procesu zpracování fáze zvaná 

deduplikace a prioritizace, která řešila duplicity osob a domů a vyhodnocovala vybrané vstupní 

údaje ve vztahu k administrativním zdrojům dat. V případě více zdrojů vstupních dat, dále do 

zpracování postupoval údaj s nejvyšší prioritou11. Součástí této fáze bylo také připojení dalších 

údajů, které se na formuláři nevyskytovaly, ale v dalším zpracování byly využívány (např. 

adresa trvalého pobytu). 

 

                                                            
11 U osob bylo pravidlo priorit většinou následující: 1. Elektronický formulář, 2. Listinný formulář, 3. ISEO (ČSÚ, 
2015). 
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3.3.2 Odvození místa obvyklého pobytu 

Jelikož pojem obvyklý pobyt byl na rozdíl od pojmu trvalý pobyt pro veřejnost zcela neznámý, 

bylo namísto takové otázky na formuláři rozhodnuto o sestrojení speciálního algoritmu, který 

vyhodnocoval údaje o trvalém bydlišti, místu sečtení, bydlišti jeden rok před sčítáním 

a tzv. bydlišti v rozhodný okamžik. Celý proces odvozování adresy místa obvyklého pobytu 

proběhl plně automatizovaně, přičemž největší váhu měla deklarace respondenta na sčítacím 

formuláři o místě jeho faktického bydliště k rozhodnému okamžiku.  

Osoba byla mezi obvykle bydlící v ČR zahrnuta, pokud: 

 deklarovala, že její faktické bydliště je na území ČR a zároveň bydliště před rokem 

také, případně šlo o osobu trvale bydlící  

 deklarovala, že momentálně žije v zahraničí, ale před rokem byla v ČR a zároveň měla 

v ČR trvalý pobyt. U těchto osob se předpokládalo, že jejich pobyt v jiném státě je 

pouze dočasný. 

 nedeklarovala své faktické bydliště, ale podle údaje o trvalém bydlišti a podle 

podpůrných informací z administrativních zdrojů (poslední změna údajů v registru, 

bydliště na ohlašovně) se předpokládalo, že se osoba na území ČR zdržuje (ČSÚ, 

2013a). 

Výsledkem byla odvozená konkrétní adresa místa obvyklého pobytu až do úrovně domu, 

příp. bytu, která sloužila dále jako vstup v navazujících fázích zpracování a stala se naprosto 

zásadní pro konstrukci domácností, odvození dojížďkových proudů, odvození obydlenosti domů 

a bytů a pro třídění definitivních výstupů. 

Z osob, za které přišel sčítací formulář, místo obvyklého pobytu nemělo na území České 

republiky 66 476 osob (Šigutová, 2014), přičemž konkrétní územní rozložení v této fázi 

zpracování ještě nebylo definitivní a mohlo se měnit ještě v rámci navazující části zpracování – 

v datové burze, kdy se případně měnila adresa obvyklého pobytu z důvodu nemožnosti zařazení 

osoby na adresu původně odvozenou (změna na místo sečtení).  

3.3.3 Propojování osob, bytů a domů 

Přesná adresa místa obvyklého pobytu byla základní podmínkou pro klíčovou a zároveň 

nejnáročnější fázi zpracování propojování osob, domů a bytů, tzv. elektronickou datovou burzu. 

Proces zařazování osob do domů a případně bytů byl na rozdíl od SLDB 2001 automatizovaný 

podle předem stanovených kritérií a probíhal opakovaně. Pro případy, které automatizovaným 

postupem nebyly vyřešeny, byla definována dodatečná pravidla pro zařazování. Cílem datové 

burzy bylo vytvořit úplný konečný soubor vzájemně propojených datových vět za účelem 

konstrukce domácností. 

Rozhodujícím vstupním údajem pro datovou burzu byla adresa místa obvyklého pobytu, na 

základě které bylo možné každou osobu zařadit do příslušného domu a vyjma jednotlivců 

žijících v institucích a bezdomovců také bytu. Zatímco osoby se shodným místem obvyklého 

pobytu a místa sečtení mohly být zařazeny do příslušného bytu zcela jednoduše pomocí čísla 

bytu místa sečtení, pro zařazení osob s odlišnými zmiňovanými adresami nemohlo být číslo 

bytu využito.  
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Takové osoby musely postoupit v rámci nadefinovaného algoritmu do dalšího kroku, který 

nejprve nalezl dům (domovní datovou větu) na příslušné adrese místa obvyklého pobytu, 

vyhodnotil na základě dalších vstupních údajů jak jeho typ, tak skupinu zařazovaných osob ve 

smyslu rodinných vazeb12 a příjmení a následně zařadil osobu do příslušného bytu 

a domácnosti. Základní schéma zařazování (viz obr. 11) zahrnovalo kromě určení konkrétní 

bytové věty i konstrukci chybějících datových vět podle stanovených principů a konstrukci 

vztahů zařazovaných osob. 

Obr. 11 – Základní schéma zařazování osob do domácností, SLDB 2011 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 

Samotné zařazování osob do domácnosti v daném domě bylo ve všech případech provedeno 

v následujícím pořadí: 

1. osoby uvedeny v bytové datové větě, 

2. osoby neuvedené v žádné bytové datové větě, ale číslo bytu známé, 

3. osoby neuvedené v žádné bytové datové větě, ale jsou součástí rodinného jádra v domě 

na základě rodinných vazeb, 

4. ostatní jednotlivé osoby, 

přičemž osoby mladší 15 let byly zařazovány odděleně. 

                                                            
12 K tomuto účelu byly kromě obvyklých záznamů osoby na bytové datové větě využity také rodinné vazby 
z Informačního systému evidence obyvatelstva. 
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Základním předpokladem pro úspěšné zařazení osob do domácností bylo bezchybné a úplné 

vyplnění identifikace sčítacích formulářů, především číslo bytu a dále údajů o složení 

domácností. Z důvodu velmi nízké kvality terénních prací tento předpoklad bohužel nebyl 

splněn. Číslo bytu nebylo vyplněno u více než 11 % formulářů za osoby a 3 % bytových 

formulářů (Habartová, 2014c) a v dalších početných případech bylo číslo bytu uvedeno chybně. 

To mělo za následek umělé navýšení počtu případů zařazování na jinou adresu a tedy 

i související možnost vyšší chybovosti při zařazování.  

Jak shrnuje tabulka 1, na adrese místa sečtení mělo obvyklý pobyt odvozeno 90,3 % osob 

a pouze 9,7 % osob bylo zařazeno na jinou adresu, než bylo jejich místo sečtení. Na místě 

trvalého pobytu mělo obvyklý pobyt 88,6 % osob, přičemž jak dokládají některé současné 

studie, míra shody úzce souvisí „s intenzitou migračního obratu“ (Šanda, 2015: 121). Pouze 

u 11 % osob byl zaznamenán rozdíl v adresách obvyklého a trvalého pobytu a 0,5 % (50,4 tisíc) 

osob bylo bez trvalého pobytu (v drtivé většině cizinci).  

Tab. 1 – Obyvatelstvo obvykle bydlící podle shody adresy obvyklého a trvalého pobytu a 
podle způsobu sečtení, 26. 3. 2011 

  
Obvykle bydlící 

obyvatelstvo  
v % 

Obyvatelstvo celkem 10 436 560 100.0

v tom podle obvyklého a trvalého pobytu:     

shoda adres  9 244 466 88,6

různé adresy 1 141 650 10,9

bez trvalého pobytu 50 444 0,5

v tom podle obvyklého pobytu a místa sečtení 

  shoda adres 9 464 717 90,3

  různé adresy 971 843 9,7

Zdroj: Habartová 2014c, Šigutová 2014 

3.3.4 Kontroly pro odvozování domácností 

Součástí datové burzy byly ihned po zařazení osob a následně během tzv. kompletace datových 

vět některé kontroly na rodinné vazby mezi členy domácnosti a věk osob v domácnosti 

(především jednotlivce). Většina kontrol však byla zařazena až do samotného bloku kontrol pro 

odvozování domácností. 

Celkem se jednalo o více než 20 logických kontrol, přičemž většina z nich ověřovala 

správnost vazeb mezi věkem osob a vztahů či povolenou četnost osob s určitým vztahem apod. 

K opravám byly využity další údaje z datové věty za osoby, případně rodinné vazby 

z Informačního systému evidence obyvatelstva. 

3.3.5 Odvozování domácností 

Pro odvozování domácností bylo určující dokončení datové burzy a tedy zařazení osob do bytů 

a domácností spolu s dokončenými kontrolami (viz kapitola 3.3.4). Pouze v této množině 

datových vět se odvozovaly domácnosti. Zbývající skupina osob, kterou představovaly 

jednotlivci v zařízení a bezdomovci, byla zařazena jen na úroveň domu. 
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Domácnosti byly odvozovány algoritmem, který řešil odvození tří základních ukazatelů – 

Typ hospodařící domácnosti, Postavení osoby v domácnosti, Osoba v čele hospodařící 

domácnosti – a zároveň vznik nové datové věty za domácností (podrobněji viz samostatná 

kapitola 4). Z důvodu organizačních změn ve sběru formulářů a zpracování dat nebylo možné 

beze zbytku odvodit typ cenzové domácnosti, tak jak tomu bylo v předchozích sčítáních, proto 

jako nejmenší jednotka zpracovávána hospodařící domácnost. Jak již bylo několikrát 

naznačeno, informační ztráta však byla vzhledem ke sbližování počtu obou základních jednotek 

během posledních desetiletí téměř mizivá. 

Algoritmus odvozování domácností se skládal celkem 5 kroků, přičemž klíčový byl krok 

nalezení počtu rodin, na základě jehož výstupu pouze domácnosti tvořené 1 rodinou vstupovaly 

do dalších kroků odvozování. Kromě odvození základního typu domácnosti součástí algoritmu 

i v těsné návaznosti na odvození typu domácnosti bylo určení osoby v čele domácnosti, které 

bylo možné určit pouze u hospodařících domácností tvořených jednou rodinou a přirozeně 

jednotlivců. 

Z důvodu naplnění struktury povinných výstupů Eurostatu bylo nezbytné u každé osoby 

odvodit také postavení v rámci domácnosti, přičemž se týkalo všech osob, tj. i těch osob, které 

nebyly součástí žádné domácnosti. Přiřazení tohoto Postavení osoby v domácnosti bylo 

realizováno během celého algoritmu a stejně jako ukazatel Osoba v čele domácnosti a Typ 

hospodařící domácnosti rozšířilo datovou větu za osoby. Všechny ostatní odvozené ukazatele za 

domácnosti jako jsou charakteristiky osoby v čele nebo počty závislých dětí byly dále 

odvozovány běžným způsobem v rámci bloku odvozování ukazatelů pro definitivní výsledky. 

Odvození domácností během zpracování dat bylo hodnoceno jako bezproblémové, 

především díky vytvoření „podrobného technického projektu, který definoval vyčerpávajícím 

způsobem postup při různých variantách vstupních dat“ a díky samostatnému speciálnímu 

programu v optimalizované podobě (ČSÚ, 2015: s. 102). 

3.4 Výstupy  

Diseminace výstupů se realizovala ve dvou větvích – předběžné a definitivní výsledky. První 

oficiální data ze SLDB 2011, tzv. předběžné výsledky, byly publikovány již 9 měsíců po 

rozhodném okamžiku, a pocházely z větve oddělující se po fázi zpracování deduplikace 

a prioritizace, tj. před odvozením místa obvyklého pobytu. Po předběžné výsledky byly 

definovány redukované soubory logických kontrol a odvozených ukazatelů. V okamžiku 

zpracování předběžných výsledků nebyly datové věty propojeny, výstupy byly proto 

publikovány bez vzájemné provázanosti a dodržovaly koncept trvalého pobytu. Z věcného 

hlediska byl charakter předběžných výsledků zcela jiný oproti předchozím sčítáním. 

V SLDB 2011 se však od definitivních výsledků odlišovaly metodikou, proto jejich vzájemné 

porovnání není možné. 

Definitivní výsledky byly zpracovány již v tradičním rozsahu publikačních tabulek, pouze 

podle obvyklého pobytu osob, obydlenosti domů a bytů podle obvyklého pobytu osob, včetně 

hospodařících domácností společně obvykle bydlících osob a dojížďkových proudů z místa 

obvyklého bydliště do místa zaměstnání a školy.  



Pavlína Habartová: Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat   41 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Celkem bylo v rámci definitivních výsledků navrženo a vypočteno 188 publikačních tabulek 

pro 8 datových publikací. Tabulky s podrobnými údaji za domácnosti se vyskytovaly celkem ve 

4 publikacích, z toho v jedné samostatné tradičně věnované pouze domácnostem, čítající 

29 tabulek. Všechny tabulky, pokud to bylo možné, navazují na obsah publikačních výstupů 

v předchozích sčítáních. Největší změny jsou z důvodu vynucených změn metodiky právě 

v publikaci za domácnosti, které na rozdíl od předchozích sčítání nově dodržují koncept 

hospodařících domácností. Kromě standardních datových publikací byly součástí výstupů také 

analytické publikace za specifická témata spolu se standardně vydávanou publikací Pramenné 

dílo a stejně jako v roce 2001 Atlas sčítání.  

Na základě závazných mezinárodních požadavků byly pro Eurostat zpracovávány údaje pro 

tzv. hypercubes13. Tato zcela nová struktura vícerozměrného třídění údajů mezinárodně 

srovnatelných dat za všechny státy EU umožnila zpracovávat metodicky jednotné mezinárodní 

přehledy. 

 

  

                                                            
13 Tabelace (tzv. hypercubes) jsou kombinací jednotlivých dimenzí definovaných v nařízení EU 1201/2009, kde je 
celkově popsáno celkem 60 „hyperkostek“ (Šigutová, 2010: 271). 
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Kapitola 4 

Algoritmus odvozování rodin a domácností ve sčítání lidu, 
domů a bytů 2011: autorský návrh 

Odvozování rodin a domácností bylo ve sčítání lidu, domů a bytů 2011 provedeno na základě 

speciálně vyvinutého algoritmu (navrženého autorkou dizertační práce a následně podle návrhu 

i naprogramováno během samotného zpracování dat), který jako jediný na rozdíl od 

jednoduchých rozhodovacích tabulek dokázal zhodnotit rozmanitost vstupních informací. 

Uvedený algoritmus byl vytvářen a zdokonalován testováním po dobu přibližně 1–2 let v době 

před rozhodným okamžikem sčítání a následně programován.  

Algoritmus odvozování rodin a domácností řeší odvození 3 základních odvozených 

ukazatelů – Typ hospodařící domácnosti, Postavení osoby v domácnosti, Osoba v čele 

hospodařící domácnosti – a zároveň se na základě něho dále vytváří samostatná entita 

domácností, která na vstupu neexistuje.  

4.1 Popis vstupních dat 

Pro odvozování domácností (po realizaci tzv. elektronické burzy a logických kontrol – viz 

kapitola 3) platil důležitý předpoklad, že všechny údaje vstupující do odvozování domácností 

jsou již správné, včetně korektních vazeb mezi jednotlivými entitami14. Za účelem zjednodušení 

algoritmu byly v předchozí fázi zpracování dat, tj. po zařazení osoby na konkrétní adresu, 

všechny vstupní informace o složení osob v bytě a vztahy k referenční osobě přesunuty z bytové 

datové věty na příslušnou datovou větu za osobu. Proto všechny vstupní údaje v tomto 

okamžiku vychází již pouze s datové věty za osobu.  

Každá osoba, resp. každá datová věta za osobu je specifikována příslušnými identifikacemi 

místa obvyklého pobytu, tj. přesné adresy, kde je osoba členem konkrétní hospodařící 

domácnosti, kam byla během elektronické burzy zařazena do svého obvyklého bydliště (viz 

tab. 2), včetně pořadí domácnosti v bytě. 

Vstupními daty v algoritmu řešící odvození rodin a domácností byly tyto proměnné v datové 

větě za osobu (viz tab. 2 spolu s možnými hodnotami):  

 Identifikační proměnné (odvozené místo obvyklého pobytu): 

                                                            
14 Do okamžiku odvození domácností existují na základě sčítacích formulářů 3 datové entity (datové věty) – osoby, 
byty a domy. 
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Místo obvyklého pobytu – číslo bytu  

Místo obvyklého pobytu – adresní bod15  

Pořadové číslo hospodařící domácnosti v bytě16 

 Přiřazené proměnné z bytové věty: 

Číslo osoby v rámci hospodařící domácnosti 

Vztah k osobě č. 1 v hospodařící domácnosti (v) 

 Další údaje o osobě:  

Věk (x; odvozeno z informace o datu narození) 

Pohlaví (p) 

Ekonomická aktivita  

Rodinný stav /registrované partnerství (r)  

Tab. 2 – Údaje vstupující do algoritmu odvozování domácností, datová věta za osobu, SLDB2011  

Statistická proměnná Hodnoty Popis, poznámky 

Místo obvyklého pobytu - 
číslo bytu 

1 - 999 Domácnost v bytě 

3001 - 3099 Domácnost mimo bytový fond 

4001 - 4999 Jednotlivec v zařízení 

5001-5999 Domácnost v zařízení 

6001-6999 Bezdomovec 

8888 nedefinováno 

Místo obvyklého pobytu - 
adresní bod 

  číselný kód 

8888888 místo obvyklého pobytu mimo ČR 

Pořadové číslo HD v bytě 

1 1. HD v bytě 
2 2. HD v bytě 
3 3. HD v bytě 
4 4. HD v bytě 
5 5. HD v bytě 
8 nedefinováno (osoby mimo HD a osoby bez obvyklého pobytu na území ČR) 

Číslo osoby v rámci HD 

101 – 120 osoba v 1. HD 

201 – 210 osoba v 2. HD 

301 – 310 osoba v 3. HD 

401 – 410 osoba v 4. HD 

501 – 510 osoba v 5. HD 

888 nedefinováno (osoby mimo HD a osoby bez obvyklého pobytu na území ČR) 

Vztah k osobě č. 1 v HD (v) 

1 Osoba č. 1 

2 Manžel, manželka, registrovaný partner, registrovaná partnerka 

3 Druh, družka (nesezdané soužití) 

4 Syn, dcera 

5 Zeť, snacha 

6 Otec, matka 

7 Tchán, tchyně 

8 Vnuk, vnučka, pravnuk, pravnučka 

9 Jiná příbuzná osoba 

10 Druh dcery, družka syna 

11 Partner/ka vnuka, pravnuka 

12 Prarodič 

13 Sourozenec 

14 Ostatní 
88 nedefinováno (osoby mimo HD a osoby bez obvyklého pobytu na území ČR) 

                                                            
15 Adresní bod nahrazoval všechny údaje tvořící adresu místa obvyklého pobytu osoby. 
16 Pořadové číslo domácnosti se objevuje mezi vstupními údaji z bytového listu. Dále bylo korigováno v rámci 
elektronické burzy, během kompletace všech datových vět. 
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Statistická proměnná Hodnoty Popis, poznámky 

Věk (x) 
0-110 věk v dokončených letech 

999 nezjištěno 

Pohlaví (p) 
1 muž 

2 žena 

Ekonomická aktivita 

1 zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající 

2 pracující důchodci 

3 pracující studenti a učni 

4 ženy na mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů) 

6 nepracující důchodci 

7 ostatní s vlastním zdrojem obživy 

8 žáci, studenti, učni 

11 nezaměstnaní, hledající první zaměstnání 

12 ostatní nezaměstnaní 

13 osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby 

99 nezjištěno 

Rodinný stav / registrované 
partnerství  
(r ) 

1 svobodný/svobodná 

2 ženatý/vdaná 

3 rozvedený/rozvedená 

4 vdovec/vdova 

5 registrované partnerství trvající 

6 registrované partnerství zaniklé rozhodnutím soudu 

7  registrované partnerství zaniklé úmrtím partnera 

9 nezjištěno 

Zdroj: vlastní popis 

4.2 Popis očekávaných výstupních dat 

Cílem algoritmu bylo odvození 3 základních ukazatelů, které budou přiřazeny každé 
osobě, tj. na každou datovou vetu za osobu: 

 Typ hospodařící domácnosti – hlavní odvozený ukazatel popisující danou hospodařící 

domácnost (HD) – účelem bylo naplnění základní podrobné klasifikace domácností pro 

SLDB 2011 (viz příloha 1) 

 Postavení osoby v domácnosti – ukazatel popisující postavení každé osoby 

v domácnosti (i těch osob, které se v domácnosti ve skutečnosti nevyskytují, 

tj. bezdomovci a osoby žijící samostatně v zařízení) – viz tab. 10. 

 Osoba v čele hospodařící domácnosti – určení osoby v čele HD; pouze u podmnožiny 

HD tvořených 1 rodinou, u domácností se 2+ rodinami a u vícečlenných domácností 

nebylo možné automaticky jednoznačně určit osobu v čele (proto „nedefinováno“) 

Spolu s odvozením údajů o domácnostech měla současně vzniknout nová samostatná 

entita / datová věta hospodařících domácností, přičemž každá datová věta za domácnost byla 

jednoznačně propojena s datovým souborem osob, resp. s osobami v ní žijícími, dále 

s příslušnou bytovou a domovní datovou větou. Obrázek 12 ilustruje povinné povolené vazby 

mezi jednotlivými entitami. V každé domácnosti musí být minimálně 1 a maximálně 20 osob 

(viz označení 1..20 v obrázku 12), v jednom bytě může být maximálně 5 domácností (viz 

označení 0..5) apod. 
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Obr. 12 – Předpoklad vazeb mezi jednotlivými entitami, SLDB 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: vývojový diagram - číslice popisují počet nutných, resp. povolených vazeb mezi entitami 
(např. každá domácnost musí mít vazbu na minimálně jednu osobu, maximálně pak na 20 osob); * značí 
neohraničenou množinuvazeb. 

Zdroj: vlastní nákres 

Kromě identifikačních proměnných byl na konci odvození domácností součástí datové věty 

za domácnost základní odvozený ukazatel Typ hospodařící domácnosti. Ukazatele Postavení 

osoby v domácnosti a Osoba v čele domácnosti se staly součástí každé datové věty za osobu. 

4.3 Odvozený ukazatel – Typ hospodařící domácnosti 

Základní ukazatel charakterizující každou hospodařící domácnost představuje Typ hospodařící 

domácnosti. Pro jeho naplnění byl vyvinut algoritmus tvořený šesti po sobě následujícími 

kroky: 

0. krok – hledání osob patřících do stejné HD 

1. krok – určení počtu rodin v HD (a přiřazení kódu typu HD u HD tvořených 

2+ rodinami, jednotlivcem a ostatní vícečlennou nerodinnou domácností) 

2. krok – určení typu rodinného jádra tvořících HD s 1 rodinou 

3. krok – identifikace dětí a určení jejich závislosti v HD tvořených pouze 1 rodinou 

4. krok – určení dalších osob v HD tvořených pouze 1 rodinou 

5. krok – přiřazení přesného kódu typu HD (v HD tvořených pouze 1 rodinou) 
 

Cílem algoritmu odvození typu hospodařící domácnosti bylo naplnění základní podrobné 

klasifikace domácností pro SLDB 2011 (viz příloha 1). 

4.3.1 Krok 0 – hledání osob patřících do stejné HD 

Hlavním úkolem nultého kroku algoritmu odvozování domácností bylo nalezení všech osob 

patřících do stejné hospodařící domácnosti, tj. všech osob se stejnými identifikačními 

proměnnými místa obvyklého pobytu (adresní bod) až do úrovně pořadového čísla hospodařící 

domácnosti (viz tab. 2). Všechny osoby musí splňovat podmínku na místo obvyklého pobytu 

v České republice, tj. žádná identifikační proměnná nesmí mít hodnotu „nedefinováno“ (soubor 

osmiček – např. 8888).  
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U skupin takto nalezených osob s naprosto shodnými identifikačními proměnnými, 

tj. patřícími právě do stejné HD, jsou dále prováděny následující kroky, odvozující typ 

hospodařící domácnosti. Je nutné poznamenat, že do dalšího kroku vstupují i takové datové věty 

za osoby, ke kterým nebyla nalezena žádná další datová věta se shodnými identifikačními údaji.  

4.3.2 Krok 1 – určení počtu rodin v HD 

Cílem 1. kroku algoritmu je určení druhu hospodařící domácnosti v základním členění: 

 Domácnost jednotlivce 

 Ostatní vícečlenná nerodinná domácnost 

 Domácnost tvořená 1 rodinou17 

o Úplná rodina 

o Neúplná rodina 

 Domácnost tvořená 2 a více rodinami 
 

V 1. kroku pracujeme odděleně vždy pouze s osobami, které tvoří 1 společnou hospodařící 

domácnost. Osoba tvořící domácnost může být i pouze jediná osoba, pak se jedná o domácnost 

jednotlivce. 

Pro stanovení počtu a identifikaci rodin v hospodařící domácnosti byly nadefinovány 

varianty podmínek, kterými jsou definovány tzv. určující vztahy uv pro určení úplné a neúplné 

rodiny. Určující vztah primárně vychází z proměnné Vztah k osobě č. 1 v HD (v) na datové větě 

za osobu (tab. 2), přičemž posloupnost podmínek a vztahů je zavazující a jednoznačná (viz 

tab. 3a, b).  

Nejprve jsou v rámci souboru osob zařazených obvykle na stejnou adresu ve stanoveném 

pořadí hledány osoby s daným vztahem k osobě v čele pro určení úplné rodiny, pak teprve pro 

určení rodiny neúplné (viz tab. 3a, b). Pokud je identifikován daný určující vztah 2, příp. 3 osob, 

tj. byly nalezeny 2, příp. 3 osoby s danými vztahy k osobě v čele, je signalizován výskyt úplné, 

resp. neúplné rodiny v domácnosti, a kumulován jejich počet, přičemž 

p
r
 P     je počet osob se vztahem18 v, pohlavím p, rodinným stavem r a ve věku19 x,  

 ,   je celkový počet rodin (úplných, resp. neúplných rodin) v domácnosti, který 

vznikl jako ∑  , resp. jako ∑  , 

 kde  je počet rodin typu úplná rodina (UR) v domácnosti vytvořených na základě 

určujícího vztahu uv (viz tab. 3a) a  je počet rodin typu neúplná rodina (NUR) 

v domácnosti vytvořených na základě určujícího vztahu uv (viz tab. 3b). 

Každá osoba může figurovat pouze v jediném určujícím vztahu uv. V případě úplných rodin 

se jedná vždy o vztah dvou osob, v případě neúplných rodin se může jednat i o vztah tří osob, 

např. určující vztah uv = 1 v tab. 3a, tj. vztah osoby č. 1 (v = 1) s osobou ve vztahu „syn, dcera“ 

(v = 4) a osobou ve vztahu „vnuk, vnučka“ (v = 8). Jakmile je identifikován některý z určujících 

vztahů, všechny osoby vstupující do tohoto určujícího vztahu jsou vynechány z iterativního 

hledání dalších určujících vztahů. 
                                                            
17 Do této kategorie zpočátku zařazeny i domácnosti prarodičů s vnoučaty, které jsou později v základní klasifikaci 
součástí vícečlenných nerodinných domácností. 
18 Vztah v = vztah k osobě č. 1 v domácnosti – viz tab. 2. 
19 Věk x po jednotkách věku. 



Pavlína Habartová: Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat   47 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tab. 3a, b - Algoritmus definující určující vztahy nutné pro určení počtu rodin 

a. ÚPLNÁ RODINA 

Vstupní údaje Výstupní údaje 
Vztahy osob 

k osobě v čele 
(v) 

Definice Podmínky RUR 
Určující 

vztah (uv) 

1 2 P1 = P2 P1 >0; P2 >0  RUR + P1 1 

1 3 P1 = P3 P1 >0; P3 >0 RUR + P1 2 

4 5 
P  ≥ P5  P > 0; P5 > 0  RUR + P5 

3 
P < P5 P > 0; P5 > 0 RUR + P  

4 10 P ≥ P10  P > 0; P10 > 0 RUR + P10 4 

     P < P10  P > 0; P10 > 0 RUR + P  

6 6 1P
6 = 2P

6 1P
6
 > 0; 2P

6 > 0 RUR + 1P
6 5 

7 7 1P
7= 2P

7 1P
7
 > 0; 2P

7 > 0 RUR + 1P
7 6 

8 11  ≥ P11  P > 0; P11 > 0 RUR + P11 
7 

P < P11 P > 0; P11 > 0 RUR + P  

12 12 1P
12 = 2P

12 1P
12 > 0; 2P

12 > 0 RUR + 1P
12 8 

b. NEÚPLNÁ RODINA 

Podmínka: u vztahů v= 1 až 9 (viz níže) – podmínka, že první dvě osoby z trojice popř. první osoba z dvojice 

musí být ve věku 15 let a více včetně nezjištěného věku 

Vstupní údaje Výstupní údaje 
Vztahy osob 

k osobě v čele (v) 
Definice Podmínky RNUR 

Určující 
vztah (uv) 

1 4 8 
    

P1 = 1; P = 1; P5 = 0; P10 = 0; P8 > 0; 
R ,  = 0 

RNUR + 1 1 

1 4 8 
  

  P1 = 1; P > 1; P5 = 0; P10 = 0; P8 > 0; 
R ,  = 0 

RNUR + 2 
2 

4 8     P > 0; P5 = 0; P10 = 0; P8 > 0; R ,  = 0 RNUR + 1 3 
5 8     P5 = 1; P10 = 0; P8 > 0; R ,  = 0 RNUR + 1 4 

10 8     P5 = 0; P10 = 1; P8 > 0; R ,  = 0 RNUR + 1 5 

5,10 8 
P5,10 ≤ P8 P5,10 > 1; R ,  = 0 RUR + P5,10 

6 
      

P5,10 > P8 P8 > 0; R ,  = 0 RUR + P8 

1 4     
 P1 = 1; P4 > 0 

RNUR + 1 7 

1 8      P1 = 1;  P8 > 0; R ,  = 0 RNUR + 1 8 
1 6 12      P1 = 1;  P6 > 0; P12 > 0 RNUR + 1 9 

1 6      P1 = 1;  P6 > 0; R , ,  = 0 RNUR + 1 10 

1 12      P1 = 1;  P12 > 0; R , ,  = 0 RNUR + 1 11 

13 6      P13 > 0;  P6 > 0 RNUR + 1 12 
13 12      P13 > 0;  P12 > 0; R  = 0; R , ,  = 0 RNUR + 1 13 

Poznámka: vztah v = vztah k osobě č. 1 v domácnosti – viz tab. 2 (tj. 1 = osoba č. 1, 2 = manžel, manželka, 
registrovaný partner, registrovaná partnerka, 3 = druh, družka (nesezdané soužití), 4 = syn, dcera, 5 = zeť, snacha,       
6 = otec, matka, 7 = tchán, tchyně, 8 = vnuk, vnučka, pravnuk, pravnučka, 9 = jiná příbuzná osoba, 10 = druh dcery, 
družka syna, 11 = partner/ka vnuka, pravnuka, 12 = prarodič, 13 = sourozenec, 14 = ostatní) 

Zdroj: vlastní návrh 
 

Pro bližší vysvětlení – první řádek pro hledání 1. určující vztahu v úplné rodině (viz tab. 3a) 

hledá, zda v domácnosti existují osoby se vztahem v = 1 (tj. osoba v čele) a se vztahem v = 2 

(tj. manžel/lka), jejichž počet je stejný, tj. vyšší než 0. Pokud jsou nalezeny, je celkový počet 
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rodin navýšen o počet osob se vztahem v = 1 (v tomto případě maximálně 1, protože více osob 

se vztahem v = 1 nemůže existovat). 

V případě například určujícího vztahu 5, jsou hledány osoby se vztahem v = 6 (otec/matka). 

Konkrétně, jak definuje druhý sloupeček, musí být osoby opačného pohlaví, tj. stejný počet 

osob mužů se vztahem 6 a stejný počet žen se vztahem 6. Pokud je takový počet osob nalezen, 

je zvýšen počet úplných rodin o počet osob mužského pohlaví se vztahem 6. 

U neúplných rodin se v případě 1. určujícího vztahu hledají osoby se vztahem 1, 4 a 8 tak, 

aby počet osob se vztahem v = 1 byl právě 1, počet osob se vztahem v = 4 a starších 15 let byl 

právě 1, počet osob se vztahem 5 byl rovný 0, počet osob se vztahem 10 byl nulový, počet osob 

se vztahem 8 byl větší než 0 a zároveň neexistovala žádná úplná rodina, která vznikla na 

základě určujícího vztahu 3 a 4. Pokud jsou všechny podmínky splněny, je počet neúplných 

rodin zvýšen o jedničku. 

Výstupem 1. kroku algoritmu je zjištění počtu úplných a neúplných rodin vyskytujících se 

v domácnosti podle kroků uvedených v tab. 3a, b. 

V případě, že: 

A) RUR + RNUR
 = 0, a zároveň: 

A1) Pokud počet osob patřících do jedné domácnosti PHD = 1, pak HD = 

domácnost jednotlivce (přiřazen kód Typu hospodařící domácnosti = 1100), 

A2) Pokud PHD > 1, pak HD = ostatní vícečlenná nerodinná domácnost (přiřazen 

kód Typu hospodařící domácnosti = 1500). 

B) RUR + RNUR
 = 1, a zároveň: 

B1)  Pokud RUR = 1, pak HD = hospodařící domácnosti tvořená 1 úplnou rodinou, 

B2) Pokud RNUR = 1, pak HD = hospodařící domácnosti tvořená 1 neúplnou 

rodinou. 

C) RUR + RNUR
 > 1, a zároveň: 

C1)  Pokud RUR = 2, pak se jedná o domácnost tvořenou 2 úplnými rodinami 

(tj. kód typu HD = 3100) 

C2)  Pokud RNUR
 = 2, pak se jedná o domácnost tvořenou 2 neúplnými rodinami 

(tj. kód typu HD = 3200), 

C3)  Pokud RUR
 = 1 a RNUR

 = 1, pak se jedná o domácnost tvořenou 1 úplnou 

a 1 neúplnou rodinou (tj. kód typu HD = 3300), 

C4)  Pokud RUR + RNUR
 > 2, pak se jedná o kategorii „domácnost tvořenou 

2 a více rodinami“ (tj. kód typu HD = 3400). 

Současně je výstupem také informace o typu rodiny – podle identifikovaného určujícího vztahu. 

Tato informace je dále využita v dalších krocích algoritmu. 
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4.3.2.1   Metodické poznámky ke kroku 1 

Úplná rodina (viz tab. 3a) 

Často udávaná podmínka na věk v > 16 let v podmínkách určujících vztahů (viz uv = 3 

v tab. 3a) je podmíněna věkovou hranicí pro uzavření sňatku (stejná hranice byla proto 

odvozena i pro nesezdané páry, aby mohly být uznány za faktické manželství, resp. faktické 

partnerství) 

Neúplná rodina (viz tab. 3b) 

Podmínky na (ne)existenci osob v HD, které nevstupují do určujícího vztahu (např. určující 

vztah uv = 4 v tab. 3b, který má jako podmínku na nulový počet osob se vztahem v = 10, tj. druh 

dcery) se týkají zbylých osob, které prozatím nevstoupily do žádného určujícího vztahu 

v předchozích krocích, nikoli všech osob žijících v dané HD. 

Určující vztahy uv = 1–6: důležitá podmínka R ,  = 0 (tj. neexistence úplných rodin v HD 

identifikovaných na základě určujícího vztahu 3 nebo 4) je stanovena z důvodu nepřiřazování 

osob se vztahem v = 8, tj. vnuk, k dalším osobám se vztahem v = 4, 5 nebo 10, tj. syn/dcera, 

zeť/snacha nebo partner vnuka. Platí zde předpoklad, že všechny takové osoby s vyšší 

pravděpodobností patří spíše k UR než samostatné osobě, která ani rodičem být nemusí. 

Určující vztah uv = 1: podmínka P  = 0 (tj. nulový počet osob se vztahem syn/dcera ve věku 

0–14) – pokud by se v HD vyskytovala další taková osoba, měla by být v určujícím vztahu 

s osobou se vztahem v = 1, tj. s osobou v čele. V případě nedodržení podmínky, bude zjištěna 

pouze 1 NUR, i přestože ve skutečnosti existují 2. 

- podmínka P , = 0 vyplývá z předpokladu, že pokud existuje osoba se vztahem 5 nebo 10, 

osoba se vztahem vnuk/vnučka(8) se váže primárně s ní, pokud ne k R ,  

Určující vztah uv = 2: odvozeny minimálně 2 neúplné rodiny, záleží na počtu osob se vztahem 

syn/dcera a zeť/snacha, tj. P4 a P8. Vzhledem k nemožnosti odhadnutí přesného reálného počtu 

neúplných rodin bylo zjednodušeně určeno, že RNUR je roven vždy 2. Tato skutečnost je, 

přihlédneme-li k demografickým trendům, pravděpodobnější a dojde tím také k minimalizaci 

chyby oproti náhodnému určení RNUR
 z intervalu definovaného na základě počtu a poměru osob 

se vztahem syn/dcera a vnuk/vnučka, tj. v = 4 a 8. 

Určující vztah uv = 3: obdobné podmínky jako u určujícího vztahu 1. V případě  > 1 

odvozena pouze 1 NUR ze stejných důvodů jako u určujícího vztahu uv = 2. 

Určující vztah uv = 8: stejné jako výše. Pokud ,  ≠ 0, pak osoba se vztahem vnuk/vnučka, tj. 

v = 8, je pravděpodobně součástí této úplné rodiny. 

Určující vztah uv =10: podmínka na nulový počet R , ,   vyplývá z předpokladu, že při 

existenci takové NUR by osoby se vztahem osoba v čele a otec/matka, tj. v = 1 a 6, netvořily 

samostatnou rodinu a patřily k této rodině jako další příbuzné osoby v domácnosti. 

Určující vztah uv = 11: podmínka na nulový počet , ,  vyplývá z předpokladu, že při 

existenci takové UR by osoba se vztahem osoba v čele, tj. v = 1, patřila k této rodině jako další 

příbuzné osoby v domácnosti.  
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Určující vztah uv = 13: podmínka na nulový počet R  a R , ,   vyplývá z předpokladu, že při 

existenci takové UR nebo NUR by osoba se vztahem sourozenec, tj. v = 13, patřila 

pravděpodobně k jedné z těchto rodin. 

4.3.3 Krok 2 – určení typu rodinného jádra u HD, kde zjištěna 1 rodina  

V dalším kroku algoritmu pokračuje odvozování pouze u těch HD, kde byla nalezena 1 rodina, 

jelikož pouze u těchto rodinných HD je možné jednoznačně odvodit detailnější informace 

o jejich typu a složení. U rodinných domácností tvořených více než 1 rodinou není možné 

automatickým způsobem zpracováním dat odvodit ve všech případech20 osobu v čele, typ 

rodinného jádra ani identifikovat děti v domácnosti, proto bylo u těchto HD spolu 

s domácnostmi jednotlivce, ostatní vícečlennou nerodinnou domácností odvozování typu 

hospodařící domácnosti 1. krokem ukončeno.  

Cílem 2. kroku algoritmu je odvození typu rodinného jádra (Jk), kdy k nabývá hodnot: 

Úplná rodina: 

 Manželský pár ............................. 1  

 Faktické manželství ..................... 2  

 Registrované partnerství .............. 3 

 Faktické partnerství ..................... 4 

 Prarodiče s vnoučaty ................... 5 

Neúplná rodina: 

 Osamělá matka ............................ 6 

 Osamělý otec ............................... 7 

 Prarodič – žena s vnoučaty .......... 8 

 Prarodič – muž s vnoučaty .......... 9. 

Odvozování typu rodinného jádra probíhá zvlášť u úplných a neúplných rodin (viz tab.4, 5). 

Vstupem do tohoto kroku je u úplných rodin: typ rodiny/určující vztah uv odvozený v 1. kroku 

algoritmu, charakteristiky osob (pohlaví p, rodinný stav r, vztah osoby v), případně další 

podmínky na (ne)existenci dalších osob s určitým vztahem v. V případě neúplných rodin je 

vstupem informace o určujícím vztahu neúplné rodiny uv a pohlaví osoby v určujícím vztahu 

definovaná vstupní proměnnou vztah k referenční osobě.  

Výstupem je v obou případech typ rodinného jádra Jk, postavení osoby v domácnosti 

a určení osoby v čele hospodařící domácnosti. 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Jelikož již v SLDB 2001 bylo 98 % rodinných domácností tvořeno pouze 1 rodinou, lze očekávat, že ztráta dat 
bude celkově nevýznamná.  
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Tab. 4 – Algoritmus určení typu rodinného jádra u HD tvořených 1 úplnou rodinou, SLDB 2011 

Vstupní údaje Výstupní údaje 

Určující 
vztah (uv) 

Charakteristiky osob 
v určujícím vztahu 

(uv) 

Další 
podmínky 

Typ rodinného 
jádra (Jk) 

Postavení osoby 
v domácnosti 

Osoba v čele HD 

1 * P8>0, P4=0 5 6 

 

  1P
1=2P

2   1 
1 

  2P
1=1P

2   

  1= 2   3 
3 

  1= 2   

  

1 = 
2 

1= 2 

 1= 2 
  

4 4 

  

1 = 
2 

1= 2 

 1= 2 
  

2 * P8>0, P4=0 5 6 

  1P
1=2P

3   
2 2 

  2P
1=1P

3   

  1P
1=1P

3   
4 4 

  2P
1=2P

3   

3 
  
  

 
  

1P
4=2P

5   
  
  

1 1 
2P

4=1P
5 

4= 5 
3 

 
3 

4= 5   

 3 

4 = 
5 

4= 5 

 4= 5   
  4 4 

4 = 
5 

4= 5 

 4= 5 

4 

1P
4=2P

10   
  
  

2 2 

2P
4=1P

10 

1P
4=1P

10 4 4 

2P
4=2P

10   

5,6     1 1 

  

7 

8= 11 

 

1 1 

8= 11 

8= 11 2 2 

8= 11 

8= 11 3 3 

8= 11 

po
ku

d 
J 1

,2
,5
 p
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ba

 s
 p

=
1;
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d 
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,4
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Vstupní údaje Výstupní údaje 

Určující 
vztah (uv) 

Charakteristiky osob 
v určujícím vztahu 

(uv) 

Další 
podmínky 

Typ rodinného 
jádra (Jk) 

Postavení osoby 
v domácnosti 

Osoba v čele HD 

8= 11 

8= 11 8= 11 
4 4 

8= 11 

8= 11 8= 11   

8     5 6 

Poznámky: * - jakákoli hodnota; položky číselníku Postavení osoby v domácnosti uvedeny dále v tab. 10. 

Zdroj: vlastní návrh 

Tab. 5 – Algoritmus určení typu rodinného jádra u HD tvořených 1 neúplnou rodinou, SLDB 2011 

Vstupní údaje Výstupní údaje 

Určující 
vztah (uv) 

Osoba v určujícím vztahu Typ rodinného 
jádra (Jk) 

Postavení osoby 
v domácnosti 

Osoba v čele HD = 
osoba se vztahem 

(v): Vztah (v) Pohlaví (p) 

1,3 
4 

1 7 5 4 

  2 6 5 4 

4 
5 

1 7 5 5 

  2 6 5 5 

5 
10 

1 7 5 10 

  2 6 5 10 

6 
5,10 (náh. výběr) 

1 7 5 5/10 

  2 6 5 5/10 

7 
1 

1 7 5 1 

  2 6 5 1 

8 
1 

1 9 6 1 

  2 8 6 1 

9,10 6 1 7 5 6 

    2 6 5 6 

11,13 12 1 9 6 12 

    2 8 6 12 

12 6 1 7 5 6 

    2 6 5 6 

Poznámky: položky číselníku Postavení osoby v domácnosti uvedeny dále v tab. 10. 

Zdroj: vlastní návrh 

4.3.3.1   Metodické poznámky ke kroku 2 

Úplná rodina 

  + 1. podmínka – podmínka na existenci osoby se vztahem 8, tj. vnuk, a neexistenci 

osoby se vztahem 4, tj. syn/dcera – pokud by se taková osoba v rodině vyskytovala, 

jednalo by o J1, nikoli o J5, proto musí být tato podmínka nadřazena ostatním; podobně 

u  
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 , ,  – bez podmínky z důvodu zjednodušeného předpokladu, že se vždy jedná o J1 

(vyšší podíl sezdaných rodičů ve vyšším věku) 

  – nutnost podmínky na rodinný stav, jelikož ze zápisu na bytovém listě není tato 

skutečnost jasná 

Osoba v čele hospodařící domácnosti  

Osoba v čele hospodařící domácnosti je odvozena v případě úplných rodin dle pravidla: 

 ve vztahu muž + žena -  osobou v čele HD = muž 

 ve vztahu dvou osob stejného pohlaví – osobou v čele HD = starší osoba. 

V případě neúplných rodin se výběr řídí pravidlem uvedeným v tab. 5. Pouze u , 

tj. neúplných rodin vzniklých na základě určujícího vztahu 6, je nutné rozhodnout podle dalších 

charakteristik mezi osobou se vztahem v = 5 a 10. Výběr je založen na předpokladu 

upřednostnění ženy (oproti mužům) a pokud existuje více žen, pak vstupuje jako další kritérium 

věk osoby (nejstarší osoba).  

4.3.4 Krok 3 – identifikace dětí a určení jejich závislosti v HD, kde zjištěna 

1 rodina 

Třetí krok algoritmu pokračuje v odvozování typu HD tvořených pouze jednou rodinou. 

V momentě, kdy je již k dispozici informace o konkrétním typu rodinného jádra Jk, je nezbytné 

pro kompletní odvození konkrétního typu HD rozlišit ty osoby, které v rodině představují dítě či 

které, pokud se jedná o rodinu prarodičů s vnoučaty či prarodiče s vnoučetem, představují 

v rodině vnouče. Dále je nutné pro naplnění klasifikace určit závislost tohoto dítěte či vnuka 

a zároveň napočíst jejich počet. 

Informace o tom, zda je osoba v rodině v pozici dítě, popř. vnuk nemusí být přímo 

rozpoznatelná ze vstupních údajů. Dítě nemusí být zaznamenáno nutně vztahem v = 4, 

tj. syn/dcera, ale také vztahem 1, 13 nebo 8, tj. osoba č. 1, sourozenec, vnuk. Stejně tak vnouče 

nemusí být na vstupu osoba se vztahem 8, ale také osoba se vztahem 1 nebo 13. Existují však 

případy, kdy není možné vůbec osobu s postavením dítě nebo vnuk vůbec rozlišit. 

V HD tvořených 1 neúplnou rodinou jsou osoby se statusem dítě a vnuk známy již 

z 1. kroku algoritmu, v případě úplných rodin je v 1. kroku určen pouze pár tvořící rodinu. 

Vstupními údaji tohoto kroku algoritmu (tab. 6) je v úplných rodinách: určující vztah uv 

a typ rodinného jádra Jk. V neúplných rodinách pouze určující vztah uv. Výstupem je 

identifikace osoby představující v dané rodině dítě, resp. vnouče, tj. naplnění ukazatele 

postavení osoby v domácnosti = 7 (dítě), resp. 8 (vnuk) u osob s daným vztahem.  
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Tab. 6 – Algoritmus pro identifikaci osoby s postavením dítě v HD tvořené 1 úplnou rodinou 

Vstupní údaje Výstupní údaj 

Určující vztah (uv) 
Typ rodinného jádra 

(Jk) 

Postavení osoby v domácnosti 

Dítě Vnouče 

= všechny osoby se 
vztahem: = všechny osoby se vztahem:

1 

5 - 8 

1 4, 8 - 

3 4 - 

4 4 - 

2 

5 - 8 

2 4.8 - 

4 4 - 

3 

1 8 - 
3 8 - 

4 8 - 

4 
2 8 - 

4 8 - 
5 1 1.13 - 

6 1 - - 

7 

1 - - 

2 - - 
3 - - 

-   

4 - - 
8 5 - 1.13 

Poznámky: položky číselníku Postavení osoby v domácnosti uvedeny dále v tab. 10. 

Zdroj: vlastní návrh 

Tab. 7 – Algoritmus pro identifikaci osoby s postavením dítě v HD tvořené 1 neúplnou rodinou 

Vstupní údaj Výstupní údaj 

Určující vztah (uv) 

Postavení osoby v domácnosti 

Dítě Vnouče 

= všechny osoby se vztahem: = všechny osoby se vztahem: 

1,3,4,5,6   8 - 

7   4 - 

8   - 8 

9,10   1, 13 - 

11   - 1.13 

12   13 - 

13   - 13 

Poznámky: položky číselníku Postavení osoby v domácnosti uvedeny dále v tab. 10. 

Zdroj: vlastní návrh 
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U všech takových osob je dále odvozena ekonomická závislost, a to následujícím způsobem: 

 pokud ekonomická aktivita v postavení dítě = 8, 13 (tj. ekonomicky neaktivní) 

a zároveň věk (x) < 26 let, pak závislé dítě (popř. vnouče) 

 v ostatních případech – nezávislé dítě (popř. vnouče) 

Poté jsou v každé rodině tyto osoby napočteny a určeno, zda se v rodině vyskytuje  

a) 0 dětí 

b) minimálně 1 dítě, resp. vnouče, přičemž žádné není závislé 

c) minimálně 1 závislé dítě (vnouče) 

V neúplných rodinách je možné pouze dvojí třídění, jelikož se alespoň jedno dítě (vnouče) musí 

vždy vyskytovat, jinak se nejedná o neúplnou rodinu (domácnost prarodiče s vnoučetem): 

a) 0 závislých vnoučat 

b) minimálně 1 závislé vnouče 

4.3.4.1   Metodické poznámky ke kroku 3 

Ani v případě úplných, ani neplných rodin není v rodině odvozena zároveň osoba v postavení 

dítě a vnouče. I přestože se ve výjimečných případech taková osoba v rodině rodiče/ů s dítětem 

vyskytují, je její postavení osoby v domácnosti odvozeno jako = 7 (dítě), jelikož postavení = 8 

(vnouče) je vyčleněno pouze pro ty osoby, které žijí pouze s prarodiči. 

U úplných rodin s určujícím vztahem 6 a 7 není odvozena ani osoba s postavením 7, ani 8, 

jelikož nelze ve všech případech bezpodmínečně osobu odhadnout. 

4.3.5 Krok 4 – určení dalších osob v HD, kde zjištěna 1 rodina 

Jako další krok pro zjištění přesného typu hospodařící domácnosti navazuje identifikace dalších 

osob v domácnosti., tj. osob, které netvoří rodinné jádro. Podle mezinárodních doporučení je 

rodinné jádro tvořeno bud' párem bez dětí, nebo párem s jedním nebo více dětmi anebo 

osamělým rodičem s jedním nebo více dětmi. Aby bylo možné zjistit, které osoby netvoří 

rodinné jádro, je nutné provést nápočet členů rodinného jádra a nápočet členů celé HD a jejich 

rozdílem vymezit další osoby, které žijí v této hospodařící domácnosti, avšak netvoří rodinné 

jádro. 

Nápočet členů rodinného jádra je proveden následujícím způsobem: 

 Úplné rodiny:  

J = U + H7,8 , přičemž 

J  značí počet osob v rodinném jádru, U počet osob v určujícím vztahu a H7,8
 

počet osob s postavením osoby v domácnosti 7 nebo 8. 

 Neúplné rodiny: 

uv ≠ 1, 9, pak   J = U 

uv = 1, pak   J = P4,8 

uv = 9, pak   J = P1,6,13 

Teprve porovnáním počtu členů HD (D) a počtu členů rodinného jádra (J), odvodíme výskyt 

a počet dalších osob v domácnosti: 
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1. Pokud J = D, pak HD bez dalších osob 

2. Pokud J ≠ D,  pak pokud P14 > 0, pak HD s dalšími osobami 

   pak pokud P14 = 0, pak HD pouze s příbuznými 

4.3.6 Krok 5 – přiřazení přesného kódu typu HD (v HD, kde zjištěna 1 rodina) 

Posledním krokem algoritmu v rámci kroků odvozující přesný typ hospodařící domácnosti 

u HD, kde zjištěna pouze 1 rodinou je konečné přiřazení konkrétního kódu Typu hospodařící 

domácnosti. 

Úplná rodina 

Vstupními údaji pro přiřazení přesného kódu Typu hospodařící domácnosti jsou údaje odvozené 

z předchozích kroků algoritmu: 

 Typ rodiny / určující vztah – výstup z 1. kroku algoritmu pro odvození počtu rodin 

v domácnosti 

 Typ rodinného jádra – výstup z 2. kroku algoritmu 

 Počet a závislost dětí / vnuků – výstup z 3. kroku algoritmu 

 Výskyt dalších osob v domácnosti – výstup ze 4. kroku algoritmu 
 

Neúplná rodina 

Vstupními údaji pro přiřazení přesného kódu Typu hospodařící domácnosti neúplných rodin 

jsou údaje odvozené z předchozích kroků algoritmu: 

 Typ rodiny / určující vztah – výstup z 1. kroku algoritmu pro odvození počtu rodin 

v domácnosti 

 Typ rodinného jádra – výstup z 2. kroku algoritmu 

 Počet a závislost dětí / vnuků – výstup z 3. kroku algoritmu 

 Výskyt dalších osob v domácnosti – výstup ze 4. kroku algoritmu 

Výstupem je přiřazení čtyřmístného kódu pro naplnění ukazatele Typ hospodařící 

domácnosti (viz tab. 8, 9). 

Tab. 8 – Přiřazení přesného kódu typu HD v HD tvořené 1 úplnou rodinou, SLDB 2011 

Vstupní údaje 
Výstupní 

údaj 

Určující 
vztah (uv) 

Typ rodinného 
jádra (Jk) 

Počet a závislost dětí, popř. 
vnuků 

Další osoby Typ HD 

1 5 0 závislých vnoučat bez dalších osob 1221 

      pouze s příbuznými 1222 

      s dalšími osobami 1223 

    min. 1 závislé vnouče bez dalších osob 1231 

      pouze s příbuznými 1232 

      s dalšími osobami 1233 

  1 0 dětí bez dalších osob 2111 

      pouze s příbuznými 2112 

      s dalšími osobami 2113 

    min. 1 dítě, 0 závislých dětí bez dalších osob 2121 

      pouze s příbuznými 2122 

      s dalšími osobami 2123 
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Vstupní údaje 
Výstupní 

údaj 

Určující 
vztah (uv) 

Typ rodinného 
jádra (Jk) 

Počet a závislost dětí, popř. 
vnuků 

Další osoby Typ HD 

1 1 min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2131 

      pouze s příbuznými 2132 

      s dalšími osobami 2133 

  3 0 dětí bez dalších osob 2311 

    pouze s příbuznými 2312 

      s dalšími osobami 2313 

    min. 1 dítě, 0 závislých dětí bez dalších osob 2321 

      pouze s příbuznými 2322 

      s dalšími osobami 2323 

    min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2331 

      pouze s příbuznými 2332 

      s dalšími osobami 2333 

  4 0 dětí bez dalších osob 2411 

      pouze s příbuznými 2412 

      s dalšími osobami 2413 

    min. 1 dítě, 0 závislých dětí bez dalších osob 2421 

      pouze s příbuznými 2422 

      s dalšími osobami 2423 

    min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2431 

      pouze s příbuznými 2432 

      s dalšími osobami 2433 

2 5 0 závislých vnoučat bez dalších osob 1221 

      pouze s příbuznými 1222 

      s dalšími osobami 1223 

    min. 1 závislé vnouče bez dalších osob 1231 

      pouze s příbuznými 1232 

      s dalšími osobami 1233 

2 0 dětí bez dalších osob 2211 

      pouze s příbuznými 2212 

      s dalšími osobami 2213 

    min. 1 dítě, 0 závislých dětí bez dalších osob 2221 

      pouze s příbuznými 2222 
      s dalšími osobami 2223 

2 2 min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2231 

    pouze s příbuznými 2232 

    s dalšími osobami 2233 

  4 0 dětí bez dalších osob 2411 

    pouze s příbuznými 2412 

    s dalšími osobami 2413 

  min. 1 dítě, 0 závislých dětí bez dalších osob 2421 

    pouze s příbuznými 2422 

    s dalšími osobami 2423 

  min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2431 

    pouze s příbuznými 2432 

    s dalšími osobami 2433 

3 1 0 dětí bez dalších osob 2111 
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Vstupní údaje 
Výstupní 

údaj 

Určující 
vztah (uv) 

Typ rodinného 
jádra (Jk) 

Počet a závislost dětí, popř. 
vnuků 

Další osoby Typ HD 

3 1  0 dětí pouze s příbuznými 2112 

    s dalšími osobami 2113 

  min. 1 dítě, 0 závislých dětí bez dalších osob 2121 

    pouze s příbuznými 2122 

    s dalšími osobami 2123 

  min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2131 

    pouze s příbuznými 2132 

    s dalšími osobami 2133 
  3 0 dětí bez dalších osob 2311 
    pouze s příbuznými 2312 
    s dalšími osobami 2313 
  min. 1 dítě, 0 závislých dětí bez dalších osob 2321 
    pouze s příbuznými 2322 
    s dalšími osobami 2323 
  min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2331 
    pouze s příbuznými 2332 
    s dalšími osobami 2333 

  4 0 dětí bez dalších osob 2411 

    pouze s příbuznými 2412 

    s dalšími osobami 2413 

  min. 1 dítě, 0 závislých dětí bez dalších osob 2421 

    pouze s příbuznými 2422 

    s dalšími osobami 2423 

  min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2431 

    pouze s příbuznými 2432 

    s dalšími osobami 2433 

4 2 0 dětí bez dalších osob 2211 

    pouze s příbuznými 2212 

    s dalšími osobami 2213 

  min. 1 dítě, 0 závislých dětí bez dalších osob 2221 

    pouze s příbuznými 2222 

    s dalšími osobami 2223 
  min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2231 

4 2  min. 1 závislé dítě pouze s příbuznými 2232 

    s dalšími osobami 2233 

  4 0 dětí bez dalších osob 2411 

    pouze s příbuznými 2412 

    s dalšími osobami 2413 

  min. 1 dítě, 0 závislých dětí bez dalších osob 2421 

    pouze s příbuznými 2422 

    s dalšími osobami 2423 

  min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2431 

    pouze s příbuznými 2432 

    s dalšími osobami 2433 

5 1 0 dětí bez dalších osob 2111 

    pouze s příbuznými 2112 
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Vstupní údaje 
Výstupní 

údaj 

Určující 
vztah (uv) 

Typ rodinného 
jádra (Jk) 

Počet a závislost dětí, popř. 
vnuků 

Další osoby Typ HD 

 5 1  0 dětí s dalšími osobami 2113 

  min. 1 dítě, 0 závislých dětí bez dalších osob 2121 

    pouze s příbuznými 2122 

    s dalšími osobami 2123 

  min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2131 

    pouze s příbuznými 2132 

    s dalšími osobami 2133 

6 1 0 dětí bez dalších osob 2111 

    pouze s příbuznými 2112 

    s dalšími osobami 2113 
7 1 0 dětí bez dalších osob 2111 

    pouze s příbuznými 2112 

    s dalšími osobami 2113 

  2 0 dětí bez dalších osob 2211 

    pouze s příbuznými 2212 

    s dalšími osobami 2213 

  
3 0 dětí bez dalších osob 2311 

  pouze s příbuznými 2312 
    s dalšími osobami 2313 

  4 0 dětí bez dalších osob 2411 

    pouze s příbuznými 2412 

    s dalšími osobami 2413 

8 5 0 závislých vnoučat bez dalších osob 1221 

    pouze s příbuznými 1222 

    s dalšími osobami 1223 

  min. 1 závislé vnouče bez dalších osob 1231 

    pouze s příbuznými 1232 

    s dalšími osobami 1233 
Zdroj: vlastní návrh 

Tab. 9 – Přiřazení přesného kódu typu HD v HD tvořené 1 neúplnou rodinou, SLDB 2011 

Vstupní údaje 
Výstupní 

údaj 

Určující 
vztah (uv) 

Typ rodinného 
jádra (Jk) 

Počet a závislost dětí, popř. 
vnuků 

Další osoby Typ HD 

1,3,4,5,6,7,9,
10,12 

6 0 závislých dětí bez dalších osob 2621 

    pouze s příbuznými 2622 

    s dalšími osobami 2623 

  min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2631 

    pouze s příbuznými 2632 

    s dalšími osobami 2633 

7 0 závislých dětí bez dalších osob 2521 

    pouze s příbuznými 2522 

    s dalšími osobami 2523 

  min. 1 závislé dítě bez dalších osob 2531 

    pouze s příbuznými 2532 
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Vstupní údaje 
Výstupní 

údaj 

Určující 
vztah (uv) 

Typ rodinného 
jádra (Jk) 

Počet a závislost dětí, popř. 
vnuků 

Další osoby Typ HD 

       s dalšími osobami 2533 
8,11,13 8 0 závislých vnoučat bez dalších osob 1421 

    pouze s příbuznými 1422 

    s dalšími osobami 1423 

  min. 1 závislé vnouče bez dalších osob 1431 

    pouze s příbuznými 1432 

    s dalšími osobami 1433 

  9 0 závislých vnoučat bez dalších osob 1321 

      pouze s příbuznými 1322 

      s dalšími osobami 1323 

    min. 1 závislé vnouče bez dalších osob 1331 

      pouze s příbuznými 1332 

      s dalšími osobami 1333 

Zdroj: vlastní návrh 

4.4 Další odvozené ukazatele 

Kromě odvozování hlavního ukazatele Typ hospodařící domácnosti je nutné u všech 

domácností identifikovat osobu v čele domácnosti a pro mezinárodní účely také u každé osoby 

odvodit její postavení v domácnosti. 

4.4.1 Osoba v čele hospodařící domácnosti 

Určení osoby v čele hospodařící domácnosti je možné u všech HD kromě HD tvořených 

2 a více rodinami a ostatní vícečlennou nerodinnou domácností, nepočítáme-li jednotlivce, kde 

je jediná osoba. V případě ostatních nerodinných vícečlenných domácností ani HD tvořených 

2 a více rodinami nelze rozhodnout, která osoba představuje osobu v čele domácnost. 

Identifikace osoby v čele domácnosti navazuje na 2. krok algoritmu odvození typu HD (viz 

2. krok algoritmu, tab. 4, 5) a řídí se výše zmíněným pravidlem: 

 UR - ve vztahu muž + žena - osobou v čele HD = muž 

 UR - ve vztahu dvou osob stejného pohlaví – osobou v čele HD = starší osoba 

 NUR – osamělý rodič s dítětem – osobou v čele HD = rodič 

 NUR – prarodič s dítětem – osobou v čele HD = prarodič 

 Domácnost jednotlivce – jednotlivec 

Ukazatel osoba v čele HD se stává příznakem každé osoby. Nabývá dvou hodnot: 

 1 = osoba v čele HD 

 0 = osoba není v čele HD (kód přiřazen u každé osoby, která nebyla identifikovaná jako 

osoba v čele HD) 
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4.4.2 Postavení osoby v domácnosti 

Z důvodu povinného naplnění veškeré struktury povinných údajů vyžadovaných Eurostatem 

bylo nezbytné odvodit u každé osoby její postavení v domácnosti, jak u osoby zařazené do 

hospodařící domácnosti, tak u osob mimo domácnost (jednotlivec v zařízení a bezdomovci) – 

viz tab. 10. 

Tab. 10 – Hodnoty proměnné postavení osoby v domácnosti, SLDB 2011 

Hodnota Postavení osoby v domácnosti 

01 Manžel/manželka  

02 Druh/družka 
03 Registrovaný partner 
04 Partner ve faktickém partnerství 
05 Osamělý rodič 
06 Prarodič žijící s vnoučaty 
07 Dítě 
08 Vnouče žijící s prarodiči/prarodičem 
09 Další osoba v domácnosti 
10 Osoba v domácnosti tvořené 2+ rodinami 
11 Osoba v domácnosti jednotlivce 
12 Osoba v ostatní nerodinné vícečlenné domácnosti 
13 Jednotlivec žijící v zařízení 
14 Osoba v rodinné domácnosti v zařízení 
15 Bezdomovec 
88 nedefinováno (osoby bez obvyklého pobytu na území ČR) 

Zdroj: vlastní návrh 

Přiřazení Postavení osoby v domácnosti každé osobě je realizováno během celého algoritmu 

odvozování typu HD. Nejnáročnější část představuje odvození postavení v domácnosti u osob 

žijících v HD tvořených 1 rodinou a domácnostech prarodičů s vnoučaty. V tomto případě 

navazuje odvozování na 2. krok algoritmu (viz tab. 4, 5) a zároveň je součástí 3. kroku 

algoritmu – tj. přejímá údaje o „dětech“ (popř. „vnucích“ v domácnosti prarodičů s vnoučaty). 

To znamená, že, pokud byl určen dané osobě status dítěte, popř. vnuka, je stejným způsobem 

určeno i postavení osoby v domácnosti (= dítě; vnouče žijící s prarodiči/prarodičem). 

Postavení v domácnosti je odvozeno následujícím způsobem podle dané hodnoty: 

1–6 -  odvození navazuje na 2. krok algoritmu (tab. 4, 5) 

7, 8 -  navazuje na 3. krok algoritmu 

9 – všechny další osoby v domácnosti tvořené 1 rodinou, u kterých nebylo identifikováno 

postavení v domácnosti 

10 – všechny osoby, které jsou členy HD tvořené 2+ rodinami 

11 – osoba v domácnosti jednotlivce 

12 – všechny osoby, které jsou členy ostatní vícečlenné nerodinné domácnosti 

13 – všechny osoby v číslem bytu 4001–4999 

14 – všechny osoby s číslem bytu 5001–5999 

15 – všechny osoby s číslem bytu 6001–6999 
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4.5 Zaznamenávání výstupních informací 

4.5.1 Rozšíření datové věty za osobu 

Po ukončení odvozování domácností byla každá datová věta za osobu rozšířena o 3 nové 

odvozené ukazatele: 

1. Typ hospodařící domácnosti – čtyřmístný číselný kód definující příslušnou HD 

 - osobám, které netvoří žádnou HD, byla doplněna hodnota „nedefinováno“, tj. 8888 (tj. 

všechny osoby s číslem bytu 8888, 4001–4999 nebo 6001–6999 

2. Postavení osoby v domácnosti – osobám, které mají místo obvyklého pobytu mimo ČR, 

doplněna hodnota 88 

3. Osoba v čele hospodařící domácnosti – osobám netvořící žádnou hospodařící domácnost 

se doplní hodnota 8 

4.5.2 Vznik datové věty za domácnost 

Zároveň po nalezení každé nové hospodařící domácnosti a odvození přesného typu domácnosti 

vznikne nová entita domácnosti (nová datová věta za domácnost), která obsahuje přesnou 

identifikace hospodařící domácnosti (převzato z identifikace datové věty první osoby vstupující 

do dané hospodařící domácnosti) a základní ukazatel Typ HD. 

Součástí datové věty za domácnost se staly dále nejrůznější nápočtové ukazatele (počet osob 

v daném věku, s určitou ekonomickou aktivitou aj.), jelikož však lze jednoduše propojením tyto 

údaje napočíst později, nebylo nutné tyto nápočtové charakteristiky do datové věty vkládat již 

v této fázi jako samostatné předdefinované odvozované ukazatele. 

4.6 Testování 

Všechny základní kroky algoritmu odvozování rodin a domácností byly ověřeny zkušebním 

programem za účelem zpětného ověření algoritmu. Pro testování bylo uměle vytvořeno více než 

100 různých typů hospodařících domácností, které byly popsány v příslušném tvaru v testovací 

vstupní databázové tabulce. Na tomto uměle vytvořeném zkušebním souboru bylo simulováno 

odvozování domácností. Podle výsledků odvozování bylo zadání algoritmu jak neustále 

zpřesňováno, tak doplňovány kontrolní mechanismy pro elektronickou burzu. 

4.7 Ilustrační příklady 

4.7.1 Úplná rodina s další osobou 

První z ilustračních příkladů, jednodušší, předkládá domácnost tvořenou 4 osobami: manželský 

pár s dvěma dětmi a matkou manžela, kteří společně bydlí a hospodaří v jednom bytě. Dle jejich 

zápisu na zadní straně bytového listu a následném propojení s údaji z formuláře za každou 

osobu byly vstupní údaje následující (pro zjednodušení v tabulce 11 k proměnné vztah doplněna 

i konkrétní textová položka číselníku)  
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Tab. 11 – Vstupní hodnoty 1. ilustračního příkladu  

Číslo 

osoby 

v rámci 

HD 

Vztah k osobě č. 1 v HD (v) 
Věk (x) Pohlaví (p) 

Rodinný stav 

/registrované 

partnerství  

(r ) 

Ekonomická 

aktivita 
text kód 

101 Osoba č.1 
1 49 1 2 1 

102 Manžel/ka, 
registr. partner/ka 

2 47 2 2 1 

103 
Syn, dcera 4 19 1 1 11 

104 
Syn, dcera 4 15 2 1 8 

105 
Otec, matka 6 77 2 4 6 

Zdroj: vlastní návrh 

V prvním kroku algoritmu byl nalezen ihned na začátku určující vztah uv = 1, tj. existence 

dvou osob se vztahem 1 a 2 v jedné domácnosti (= manželé) a splněny všechny nutné podmínky 

(věk obou osob větší než 16 let). Jelikož tyto osoby nebyly pro další hledání vztahů uvažovány, 

jiný určující vztah již v domácnosti nebyl zjištěn. Výsledkem prvního kroku algoritmu bylo 

proto zjištění 1 úplné rodiny. Celkový počet úplných rodin RUR = 1, celkový počet neúplných 

rodin RNUR = 0. 

Jelikož byla v prvním kroku nalezena celkově pouze jedna rodina, domácnost vstupuje do 

dalšího kroku algoritmu. Druhý krok, jenž má za cíl identifikaci rodinného jádra, zjišťuje na 

základě vstupních informací (určující vztah uv = 1 a pohlaví p obou osob opačné) typ rodinného 

jádra Jk = 1 (tj. manželský pár), postavení obou osob v páru = 1 (tj. manžel, manželka) a osobu 

s pohlavím = 1 (muž), tj. v tomto ilustračním příkladu osobu č. 1, jako osobu v čele domácnosti. 

Ve třetím kroku algoritmu, který má za cíl identifikaci dětí a určení jejich závislosti, jsou na 

základě vstupních informací (uv = 1 a Jk = 1) jako děti identifikovány dvě osoby v domácnosti 

se vztahem k osobě č. 1 = 4 (případně 8, který se však v příkladu nevyskytuje). Přestože jsou 

obě osoby mladší 26 let, jedna podmínku ekonomické závislosti nesplňuje svou ekonomickou 

aktivitou = 11. Proto je výsledkem identifikace dvou dětí v dané domácnosti, přičemž pouze 

jedno z nich je závislé. Oběma osobám bylo také odvozeno postavení osoby v domácnosti = 7 

(tj. dítě). 

Cílem čtvrtého kroku algoritmu je nalezení dalších osob v domácnosti, aby mohl být 

přiřazen podrobný typ domácnosti. Vstupním údajem je počet osob v domácnosti, který se 

v tomto případě rovná 5, a dále počet členů rodinného jádra, který je vypočten jako počet osob 

v určujícím vztahu (= 2), a počet osoby s postavením osoby v domácnosti 7 nebo 8 (= 2). Počet 

dalších osob je proto v této domácnosti roven 5 - 4 = 1. Jelikož v domácnosti neexistuje ani 

jedna osoba se vztahem k osobě č. 1 = 14, tj. P14 = 0, pak se jedná o domácnost pouze 

s příbuznými. 

V posledním kroku již následuje pouze přiřazení typu domácnosti na základě výstupních 

informací z každého kroku. Této konkrétní domácnosti byl přiřazen kód 2132, tj. manželský pár 

s minimálně jedním závislým dítětem a pouze s příbuznými. 
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Kromě typu hospodařící domácnosti je součástí algoritmu také odvození dvou dalších 

ukazatelů – osoby v čele domácnosti a postavení osoby v domácnosti, přičemž první zmíněný 

byl již odvozen během druhého kroku algoritmu. Ukazatel postavení osoby v domácnosti byl 

během všech předchozích kroků algoritmu odvozen u čtyř osob. U zbývající páté osoby, jelikož 

se vyskytuje v domácnosti, nikoli však v rodinném jádru, je přiřazeno postavení osoby 

v domácnosti = 9 (tj. další osoba v domácnosti). Tímto bodem je odvození všech tří základních 

odvozených ukazatelů u této domácnosti ukončeno. 

4.7.2 Neúplná rodina s další osobou 

Druhý ilustrační příklad vychází z nestandardního zápisu na druhé straně bytového listu 

a předpokládá domácnost tvořenou 4 osobami: osamělá matka žijící s dvěma dětmi a se svou 

matkou, společně hospodařící a bydlící v jednom bytě (viz tab. 12). 

Během prvního kroku algoritmu není nalezen žádný určující vztah, který by značil na 

existenci úplné rodiny. Následuje hledání neúplné rodiny, přičemž je na základě nalezených 

osob se vztahy 1, 6 a 12 nalezen určující vztah uv = 9. Jelikož by do dalšího hledání vstupovala 

již pouze samostatná osoba 13, je hledání dalšího určujícího vztahu ukončeno s výsledkem           

RUR = 0 a RNUR = 1. Ve druhém kroku algoritmu je na základě vstupních informací uv = 7 

a pohlaví p = 2 u osoby se vztahem 6 zjištěn typ rodinného jádra Jk = 7. Zároveň je u této osoby 

odvozeno postavení osoby v domácnosti = 5 a osoba v čele domácnosti = 1. 
 

Tab. 12 – Vstupní hodnoty 2. ilustračního příkladu  

Číslo 

osoby 

v rámci 

HD 

Vztah k osobě č. 1 v HD (v) 

Věk (x) Pohlaví (p) 

Rodinný stav 

/registrované 

partnerství  

(r ) 

Ekonomická 

aktivita 
text kód 

101 Osoba č.1 1 5 1 1 13 

102 Sourozenec 13 2 1 1 13 

103 Otec, matka 6 25 2 1 4 

104 Prarodič 12 47 2 3 1 

Zdroj: vlastní návrh 

 

V následujícím kroku jsou jako děti identifikovány všechny osoby se vztahem 1 a 13, 

tj. osoba 101 a 102 (viz tab. 12) a na základě jejich věku a ekonomické aktivity je zjištěna jejich 

závislost. 

V předposledním kroku algoritmu je pro tuto domácnost napočten počet členů rodinného 

jádra = 3, jelikož neúplná rodina byla určena na základě určujícího vztahu 9, pro který platí 

výjimka, že do rodinného jádra není započtena osoba se vztahem 12. Proto je počet dalších osob 

= 1, přičemž se jedná o příbuznou osobu. Konečně na závěr v posledním kroku je přiřazen typ 

hospodařící domácnosti 2632, tj. osamělá matka s minimálně jedním závislým dítětem a pouze 

s příbuznými.  
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Další odvozený ukazatel Osoba v čele domácnosti je zjištěn během druhého kroku 

algoritmu, který v této domácnosti určuje jako osobu v čele osobu se vztahem 6, tj. osobu 

s pořadovým číslem 103. Stejný krok odvozuje u této osoby také postavení osoby v domácnosti 

(= 5). U ostatních osob je postavení osoby určeno buď ve třetím kroku po jejich identifikace 

jako dítě (osoby s číslem 101 a 102) nebo během samostatného odvození jako v předchozím 

ilustračním příkladu v případě osoby 104 jako další osoba v domácnosti. 

4.7.3 Hospodařící domácnosti tvořená 2 rodinami 

Třetí příklad ilustruje rozvětvenou rodinu 4 osob: otce se dvěma dcerami, přičemž jedna z nich 

žije společně s dítětem, všichni společně hospodařící (viz tab. 13).  

Druhý krok algoritmu, klíčový pro určení počtu rodin, nenalezne správně žádný vztah 

určující pro identifikaci úplné rodiny. Naopak, v části algoritmu pro neúplné rodiny je nalezen 

určující vztah 7 (pro vztah osoby 101 a 102) poukazující na výskyt neúplné rodiny a dále 

určující vztah 12 (na základě vztahu osoby 103 a 104), který značí správně existenci druhé 

úplné rodiny, přičemž všechny podmínky jsou splněny. Jelikož je celkový počet úplných rodin 

RUR = 0 a celkový počet neúplných rodin RNUR = 2, tak odvozování typu domácnosti zde končí. 

Domácnosti je přiřazen kód 3200, tj. hospodařící domácnost tvořená 2 neúplnými rodinami. 

Všem osobám je přiřazen kód postavení v domácnosti = 10 a ani jedna osoba není odvozena 

osobou v čele domácnosti.  

Tab. 13 – Vstupní hodnoty 3. ilustračního příkladu  

Číslo 

osoby 

v rámci 

HD 

Vztah k osobě č. 1 v HD (v) 

Věk (x) Pohlaví (p) 

Rodinný stav 

/registrované 

partnerství  

(r ) 

Ekonomická 

aktivita 
text kód 

101 Osoba č.1 1 20 2 1 4 

102 Syn, dcera 4 1 1 1 13 

103 Sourozenec 13 15 2 1 8 

104 Otec, matka 6 48 1 4 1 

Zdroj: vlastní návrh 

Zcela jiný výsledek by však byl odvozen v případě, kde by osoba 101 byla ve věku mladším 

15 let. V takové domácnosti by nebyl nalezen určující vztah 7, jelikož by nebyla splněna 

podmínka na věk osoby se vztahem 1, tj. osoby 101. Jediný určující vztah v takové domácnosti 

by byl nalezen uv = 10, následně v rodinném jádru Jk = 7 identifikovány dvě děti a výsledný typ 

domácnosti odvozen s kódem 2532, tj. osamělý otec s minimálně jedním závislým dítětem 

a pouze s příbuznými. Taková situace je však velice nepravděpodobná, jelikož samotnému 

odvozování typu domácnosti předchází fáze zpracování s kontrolami datových vět za osoby, 

které by daný vztah nepřipustily a opravily. 

 

  



Pavlína Habartová: Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat   66 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kapitola 5 

Struktura rodin a domácností ve výsledcích SLDB 2011 
v České republice  

 

5.1 Metodický koncept 

Jak již popisují předchozí kapitoly, ve sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo možné z důvodu 

odlišné organizace a zpracování dat rozlišit pouze dva druhy domácností – bytové 

a hospodařící. Poprvé od roku 1970 není možné sledovat časovou řadu všech původně třech 

typů domácností (bytové, hospodařící a cenzové). Významnou změnou v metodice odvozování 

domácností se stalo v roce 2011 také pravidlo zařazování osob do jedné domácnosti na základě 

společného místa obvyklého pobytu, plynoucí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 763/2008. Tento přístup může sice komplikovat srovnatelnost výsledků v časové řadě, přesto 

poskytuje jedinečnou možnost odhalení struktury domácností blíže podobné reálnému stavu, 

jako například domácností jednotlivců a nesezdaných soužití osob, které mají odlišné trvalé 

bydliště, ale fakticky spolu žijí a hospodaří v jedné domácnosti. 

Důležitou novinkou jsou také dvě nová kategorie sezdaných a nesezdaných párů, resp. jejich 

širší pojetí, respektující legislativní změny z roku 200621, kdy osoby stejného pohlaví mohou 

vstupovat do sezdaných svazků, tzv. registrovaných partnerství.  Proto i SLDB 2011 ve svých 

výsledcích poprvé samostatně kvantifikuje registrovaná partnerství a nesezdaná soužití osob 

stejného pohlaví, tzv. faktická partnerství.  

Hospodařící domácnost může být typu: 

 Domácnost rodinná – tvořená 1 úplnou rodinou (manželský pár, neformální soužití 

druha a družky – tzv. faktické manželství, registrované partnerství, příp. faktická 

partnerství, a to ve všech případech s dětmi nebo bez dětí) 

 Domácnost rodinná – tvořená 1 neúplnou rodinou (jeden z rodičů s alespoň jedním 

dítětem) 

 Domácnost rodinná – tvořená 2 a více rodinami 

                                                            
21 Registrované partnerství bylo v České republice institucionalizováno zákonem č. 115/2006 Sb. o registrovaném 
partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Od 1. července 2006 tak mohou osoby stejného pohlaví 
vstupovat do sezdaných svazků, které jim poskytují některá z práv, která mají manželské páry, jako je např. podávání 
informací o zdravotním stavu partnera, dědické právo, možnost vzájemného zastupování, vyživovací povinnost aj. 
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 Domácnost nerodinná vícečlenná (dvě nebo více osob příbuzných i nepříbuzných, které 

společně hospodaří; do této kategorie se řadí také domácnost prarodičů s vnoučaty) 

 Domácnost jednotlivce 

Osoba v čele hospodařící domácnosti a její charakteristiky byly odvozené u hospodařících 

domácností tvořených jednou rodinou a přirozeně u domácností jednotlivců (viz kapitola 4). 

V úplných rodinách – párech odlišného pohlaví byl jako osoba v čele v souladu s předchozí 

metodikou cenzových domácností určen muž, v párech stejného pohlaví starší osoba 

a v neúplných rodinách je osobou v čele vždy rodič. 

Zjišťovány byly v roce 2011 hospodařící domácnosti v bytech, mimo byty22 a nově byly 

zpracovávány údaje za rodinné domácnosti bydlící v zařízeních. Jednotlivé osoby žijící 

v zařízeních ani bezdomovci domácnost netvořily. 

5.2 Bytové domácnosti 

V roce 2011 bylo v České republice sečteno 4 104 635 bytových domácností, oproti roku 1961 

se jednalo o 43% nárůst. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v období intenzivní bytové 

výstavby mezi roky 1970 a 1980, kdy počet bytových domácností vzrostl o 13 %. 

Více než 95 % bytových domácností bylo tvořeno jedinou hospodařící domácností. Pouze 

ve 190 tisících bytových domácnostech žilo v roce 2011 více než jedna hospodařící domácnost, 

přičemž spolubydlení je častější v rodinných domech, které charakter vícegeneračního soužití 

spíše umožňují.  

Tab. 14 – Složení bytových domácností podle počtu členů v letech 1961–2011, ČR 

Počet členů domácnosti 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

z celku bytových domácností (v %) 

1 13,6 15,9 19,9 22,7 25,0 29,6 

2 22,9 23,1 24,7 26,0 27,4 29,5 

3 20,6 21,2 18,5 18,5 19,4 18,0 

4 21,5 21,7 23,6 22,3 19,5 15,3 

5+ 21,4 18,1 13,3 10,5  8,6  7,6 

Průměrný počet členů   3,31  3,15  2,92  2,76  2,64  2,47 
Bytové domácnosti 
celkem 2 869 370 3 088 841 3 494 846 3 705 681 3 827 678 4 104 635 

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; Ústřední komise lidové kontroly 
a statistiky, 1965b; vlastní výpočty 

Průměrná velikost bytové domácnosti v roce 1961 činila 3,31 osob a do roku 2011 plynule 

klesala až na 2,47 osoby na jednu bytovou domácnost (viz tab. 14). Snižující se průměrný počet 

osob žijících v bytě souvisí se změnami ve struktuře bytových domácností podle počtu členů. 

V roce 1961 představovaly jednočlenné domácnosti pouze necelých 14 % všech bytových 

domácností a zastoupení vícečetných domácností bylo víceméně rovnoměrně rozloženo. Během 

následujících 50 let docházelo k postupnému zvyšování relativního i absolutního počtu 

                                                            
22 Nouzová obydlí, rekreační chalupy, chaty, nezkolaudované domy apod. 
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bytových domácností s jednou osobou a v roce 2011 tvořily již nejpočetnější typ bytové 

domácnosti. Téměř 60 % bytových domácností je obydleno pouze jednou nebo dvěma osobami. 

Naopak domácnosti s 5 a více členy zaznamenaly pokles téměř o polovinu. 

Přestože mezi roky 2001 a 2011 došlo k důležité změně v metodice a osoby byly 

zařazovány do bytů a domácností podle obvyklého pobytu nikoli podle trvalého pobytu, nejsou 

v časových řadách patrné žádné větší diference. Zaznamenáno bylo pouze zintenzivnění 

dlouhodobých trendů ve vývoji složení domácností. 

5.3 Hospodařící domácnosti 

Stejně jako bytové domácnosti, i počet hospodařících domácností dlouhodobě roste, každých 

deset let v průměru o 7 %. Oproti roku 1970 se počet hospodařících domácností zvýšil o téměř 

1 milión v absolutním vyjádření (viz tab. 15). Nejvýraznější absolutní i relativní nárůst 

zaznamenaly domácnosti jednotlivců a neúplné rodiny. 

Při celkovém růstu počtu hospodařících domácností během posledních čtyřiceti let o 30 % 

se počet hospodařících domácností tvořených 1 neúplnou rodinou i počet domácností 

jednotlivců více než zdvojnásobil. Počty hospodařících domácností tvořených 1 úplnou rodinou 

se během prvního sledovaného desetiletí v závislosti na zaznamenané vysoké sňatečnosti 

zvyšovaly, od počátku 90. let však dochází k jejich trvalému snižování (o 15 % ve srovnání 

s rokem 1980). Vícečlenné nerodinné domácnosti mají okrajový význam a kolísání jejich počtu 

a následné zvýšení od roku 2001 je způsobeno především metodickými změnami 

a automatizovaným zpracování dat. Počty vícečlenných nerodinných domácností je proto možné 

považovat za nadhodnocené (viz kapitola 6). 

Tab. 15 – Hospodařící domácnosti podle typu v letech 1970–2011, ČR 

Typy hospodařících 
domácnosti 

1970 1980 1991 2001 2011 
Index 
změny 

2011/1970 

HD tvořené 1 ÚR 2 263 480 2 459 004 2 440 492 2 260 497 2 097 031 0,93 

HD tvořené 1 NÚR    263 298    301 243    416 116    542 843    570 836 2,17 

HD tvořené 2+rodinami    130 738      79 359      63 492      53 290      69 694 0,53 

Domácnosti jednotlivců    668 859    897 447 1 047 221 1 276 176 1 422 147 2,13 

Vícečlenné nerodinné      39 302     53 924     14 464     83 279    215 414 5,48 

Hospodařící 
domácnosti celkem 3 365 407 3 790 977 3 983 858 4 216 085 4 375 122 1,30 

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

Popsané trendy ovlivnily i strukturu hospodařících domácností. Zatímco hospodařící 

domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou představovaly ještě v roce 1970 dvě třetiny všech 

hospodařících domácností, v roce 2011 tvořily již pouze necelou polovinu. Snížení jejich 

zastoupení bylo způsobeno především výrazným absolutním nárůstem domácností jednotlivců, 

které sice zůstávají až druhou dominantní složkou hospodařících domácností, svůj podíl však 

zvýšily na třetinu všech hospodařících domácností v roce 2011.  

Stejně tak samotná skupina úplných rodin zaznamenala zřejmé strukturální změny 

související především s obecným porevolučním demografickým chováním směrem k odkládání 
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mateřství a faktickému soužití buď jako předstupeň manželství nebo bez potřeby jeho 

legalizování (viz obr. 13 a dále). 

   Obr. 13 – Struktura hospodařících domácností v letech 1970–2011 

 
Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

Se změnou složení hospodařících domácností koresponduje také vývoj průměrné velikosti 

hospodařící domácnosti. Zatímco v roce 1970 žilo v domácnosti průměrně 2,89 osob (tab. 16), 

o 40 let později to bylo pouze 2,34 osoby na jednu hospodařící domácnost. Dlouhodobě klesá 

zejména počet domácností s vyšším počtem členů (5 a více), přičemž počet domácností se 

3 členy zůstává neměnný. Kromě jednočlenných domácností se trvale zvyšuje absolutní 

i relativní zastoupení dvoučlenných domácností, způsobené především zvyšujícím se podílem 

úplných rodin osob vyššího věku, které vznikly z původních úplných rodin s dětmi, tj. po 

osamostatnění dospělých dětí a založení jejich vlastní domácnosti. 

Tab. 16 – Složení hospodařících domácností podle počtu členů v letech 1970–2011 

Rok      
Průměrný 
počet osob  

v HD 

v tom podle počtu členů (v %) 

1 2 3 4 5 6 7+ 

1970 2,89 19,9 24,9 21,7 20,5 8,4 3,0 1,6 

1980 2,70 23,7 26,3 18,7 22,3 6,8 1,6 0,6 

1991 2,58 26,3 27,2 18,5 20,8 5,6 1,2 0,3 

2001 2,41 30,3 28,2 18,9 17,5 4,0 0,9 0,3 

2011 2,34 32,5 29,7 17,5 14,7 3,9 1,2 0,6 

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

5.3.1 Rodinné domácnosti 

Více než 80 % osob s obvyklým pobytem na území České republiky žilo v roce 2011 

v rodinných hospodařících domácnostech, přitom téměř dvě třetiny osob v úplných rodinách. 

Základním trendem ve vývoji rodinných hospodařících domácností je trvalý pozvolný pokles, 
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započatý v 90. letech dvacátého století, způsobený především snižováním absolutního počtu 

i podílu hospodařících domácností tvořených 1 úplnou rodinou. V důsledku dlouhodobě vysoké 

rozvodovosti se současně zvyšovalo i zastoupení hospodařících domácností tvořených 

1 neúplnou rodinou. V roce 2011 je téměř každou osmou hospodařící domácností neúplná 

rodina. 

Obr. 14 – Vývoj počtu rodin v letech 1970–2011, ČR 

 
Poznámky: V roce 2011 odhad počtu úplných a neúplných rodin, v letech 1970–2011 počet  
cenzových domácností 

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

5.3.1.1    Úplné rodiny – základní struktura a vývoj 

V návaznosti na vysokou úroveň sňatečnosti23 až do 70. let s nejvyšším počtem uzavřených 

sňatků v roce 1973, i počet hospodařících domácností tvořených 1 úplnou rodinou dosáhl svého 

početního maxima v roce 1980. Od té doby zaznamená tento typ domácnosti dlouhodobý 

pomalý pokles a v roce 2011 bylo sečteno 2 097 031 hospodařících domácností s 1 úplnou 

rodinou. Stejný trend vykazují i celkové počty úplných rodin (viz obr. 14), jen absolutní 

i relativní úbytek je od roku 1970 o něco výraznější (z důvodu vyššího podílu vícečetných 

cenzových domácností v jedné hospodařící domácnosti v roce 1970). Při aplikaci metodického 

konceptu cenzových domácností lze celkový počet úplných rodin v roce 2011 odhadnout na 

2 195 tisíc. 

Vedle pozvolného poklesu počtu úplných rodin, dochází také ke snižování průměrné 

velikosti hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou. Zatímco v roce 1970 žilo v tomto 

typu domácnosti 3,35 osoby, o 40 let později se průměrná velikost snížila o 0,3 osoby. Do velké 

míry má značný podíl na tomto stavu jak méně častější soužití dalších osob s úplnou rodinou, 

tak především výrazné snížení počtu závislých24 dětí v rodině. V roce 2011 byla více než 

polovina úplných rodin bez závislých dětí a pouze ve 41 % úplných rodin žilo minimálně jedno 

závislé dítě. 

 

                                                            
23 Jedním z důležitých faktorů kromě politické situace bylo znovuzavedení manželských půjček a zvyšující se 
nabídka bytů (Rychtaříková, 1995). 
24 Za závislé dítě jsou považovány všechny osoby v hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou, které jsou k osobě 
v čele ve vztahu „dítě“, jsou ve věku 25 let a méně a současně ekonomicky neaktivní. 
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Obr. 15 – Struktura úplných rodin podle závislých dětí v letech 1970–2011, ČR 

 
             Poznámky: v roce 2011 počet HD tvořených 1 ÚR, v ostatních letech počet CD 

    Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

V hospodařících domácnostech tvořených úplnou rodinou žilo v roce 2011 celkem 

1 390 tisíc závislých dětí. Průměrně žilo v domácnosti s 1 úplnou rodinou 0,66 závislého dítěte, 

maximální hodnota činila v roce 1980 v úplných rodinách 1,04 závislého dítěte.  

Kromě poklesu absolutního i relativního počtu úplných rodin o 22 % od roku 1980, se také, 

jak již bylo naznačeno výše, významně změnila jejich struktura. Zatímco ještě v roce 1990 bylo 

97 % úplných rodin tvořeno manželskými páry, do roku 2011 jejich zastoupení pokleslo 

o 8 procentních bodů na 89 %. Naopak skupina nesezdaných soužití během posledního 

desetiletí výrazně nebývala na významu a v roce 2011 představuje již více jak desetinu všech 

domácností s jednou úplnou rodinou.  

Tab. 17 – Složení hospodařících domácností tvořených 1 úplnou rodinou v letech 1980–2011, ČR 

Typ domácností 1980* 1991 2001 2011 
Index 
změny  

2011/1980 

Index 
změny 

2011/2001

    HD tvořené 1 ÚR 2 459 004 2 440 492 2 260 497 2 097 031 0,85 0,93

manželské páry 2 369 581 2 356 647 2 138 836 1 857 997 0,78 0,87
registrovaná partnerství       632     

       faktická manželství 89 423 83 845 121 661 234 346 2,62 1,93
       faktická partnerství       4 056     

Poznámka: faktické manželství je definováno jako nesezdané soužití mezi mužem a ženou, faktické partnerství jako 
nesezdané soužití svou osob stejného pohlaví 

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

Na tomto vývoji se do určité míry podílely metodické změny ve zpracování domácností (viz 

kapitola 3, 4, 6). První metodickou změnou je rozšíření kategorie nesezdaných soužití o tzv. 

faktická partnerství, tj. faktická soužití osob stejného pohlaví. Jak můžeme pozorovat v tab. 17, 

navýšení kategorie nesezdaných soužití bylo vzhledem k velmi nízké četnosti párů stejného 

pohlaví pouze minimální. V roce 2011 bylo sečteno 4 056 domácností tvořených 1 faktickým 

partnerstvím a 632 domácností tvořených 1 registrovaným partnerstvím25.  

                                                            
25 Ve většině těchto domácností žil pouze pár bez dětí, příp. bez závislých dětí (73 % faktických a 93 % 
registrovaných partnerství je bez dětí). Téměř polovina osob žijících v registrovaném partnerství je ve věku 30–39 let, 
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Druhou metodickou změnou, která se na proměně struktury úplných rodin nutně podílela, 

byla také změna metodiky zařazování osob do domů, bytů a domácností na základě obvyklého 

pobytu. Zatímco v předchozích sčítáních mohly být počty nesezdaných soužití podhodnoceny 

právě podmínkou společného trvalého bydliště, sčítání lidu 2011 umožnilo poprvé v historii 

moderních sčítání podchytit i takové páry, které spolu žily bez ohledu na místo trvalého 

bydliště. Pokud by metodika zařazování osob ve sčítání lidu 2011 byla založena také na místě 

trvalého bydliště jako tomu bylo v v předchozích sčítáních, podařilo by se zachytit pouze 60 % 

nesezdaných soužití zjištěných v roce 2011 (blíže viz Habartová, 2014b) Na druhou stranu však 

z důvodu změny způsobu sběru dat a automatizovaného způsobu zpracování dat bylo 

zaznamenáno určité podhodnocení této skupiny domácností (blíže viz kapitola 6).  

Obr. 16 – Struktura osob podle věku a postavení osoby v domácnosti (v %), 2011, ČR 

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Ponejvíce však veškeré strukturální změny souvisely se změnou demografického chování 

české populace, které jsou znatelné již od počátku 90. let. S výkladem snižování sňatečnosti 

přišel jako první Rabušic (1997), podle něhož je hlavním důvodem „vznik demokratického 

prostoru pro svobodné individuální volby a životní styl“ (Rabušic, 1997: s. 114–115). S druhým 

vysvětlením v té době přichází Rychtaříková (1998), která přikládá důležitost zvláště 

strukturálním faktorům při přeměně demografického chování. O deset let později se však již 

některé studie shodují, že se jedná o kombinaci rozdílných příčin, jako je nárůst příležitostí, 

které konkurují rodinnému životu, tak ekonomické ztížené podmínky mladých lidí (Sobotka, 

2004, Rabušic, 2001), avšak v míře závislosti se studie liší. 

Jak ilustruje obrázek 16, zobrazující strukturu osob podle jejich postavení v domácnosti, 

a tabulka 18, osoby v mladších věkových skupinách častěji a déle, než tomu bylo v minulém 

století, žijí v rodině orientační a své prokreační rodiny si zakládají později. Teprve až ve věku 

28 let počet osob žijících v páru nebo jako osamělý rodič (v HD tvořené 1 ÚR) začíná 

převyšovat počet osob žijících jako dítě v rodině. Jelikož založení své vlastní prokreační rodiny 

není nutně ekvivalent zakládání své vlastní domácnosti, zahrneme-li do počtu osob samostatně 

žijících také jednotlivce, pak daná věková hranice je o 2 roky nižší.  

                                                                                                                                                                              
věková struktura osob ve faktických partnerství je rovnoměrnější, s vrcholem mezi 25. a 39. rokem života. V obou 
typech domácností je častější soužití dvou mužů než dvou žen, přičemž s dětmi žijí častěji ženy (Habartová, 2013)  
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Kromě posouvání věku zakládání své vlastní domácnosti se mění také pravděpodobnosti 

vstupu do domácnosti dle druhu domácnosti. Podle výsledků sčítání 2011 má až do věku 25 let 

osoba vyšší pravděpodobnost založení své domácnosti jako jednotlivec nebo s partnerem 

v nesezdaném soužití než jako manžel/ka v sezdaném páru. 

5.3.1.2    Úplné rodiny – struktura nesezdaných soužití 

Jak ilustruje tabulka 18, věková struktura nesezdaných soužití se za poslední dvě desetiletí 

významně změnila. Zatímco v roce 1991 byl v nejmladším věku 15–29 let zjištěn nejnižší podíl 

nesezdaných soužití a maximální naopak ve věku 40–49 let, již v roce 2001 byl zaznamenán 

výrazný posun k mladším věkovým skupinám. Nejdynamičtější vývoj do roku 2011 vykázaly 

neformální svazky s osobou v čele ve věku 25–34 let, jejichž počet se za dvacet let více než 

zpětinásobil. Jediná věková skupina s absolutním poklesem od roku 1991 byla nejméně početná 

nejmladší věková kategorie 15–19 let, tedy nesezdaná soužití s osobou v čele v tomto věku. 

V roce 2011 byla více než polovina nesezdaných soužití soustředěna do věku 25–39 let.  

Tab. 18 – Nesezdaná soužití podle věku osoby v čele, 1991–2011, Česká republika 

   Věk osoby v čele domácnosti 
1991 2001 2011 1991 2001 2011 

abs. v % z úplných rodin* 

15–29 11 529 27 602 44 941 3,8 14,6 50,8
30–39 21 989 27 472 88 317 3,8 6,1 19,7
40–49 23 054 27 514 46 035 3,8 5,2 10,8
50–59 12 591 22 921 31 575 3,1 4,3 7,1
60 a více let 14 656 16 062 27 501 2,7 2,8 4,0

  HD s 1 nesezdaným soužitím   
celkem 83 845 121 661 238 402 3,4 5,4 11,4

Poznámka: * % z domácností tvořených 1 úplnou rodinou v příslušném věku 

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

Stejně tak zastoupení nesezdaných soužití v rámci úplných rodin zaznamenalo významný 

posun k mladším věkovým skupinám (tab. 18). Zatímco v roce 1991 bylo relativně rovnoměrně 

věkově rozložené, o dvě desetiletí později představují v úplných rodinách ve věku 15–24 let 

nesezdaná soužití minimálně polovinu. Celkově byla v roce 2011 váha nesezdaných soužití 

v celém souboru domácností s 1 úplnou rodinou více než 11 %. 

Výrazná závislost na věku osoby je patrná také při pohledu na věkovou strukturu osob 

žijících v nesezdaném soužití (obr. 17 a 18). Nejnižší podíl osob žijících jako partneři 

v nesezdaném soužití byl zjištěn v nejmladším věku. Se zvyšujícím se věkem roste absolutní 

i relativní počet osob žijících v nesezdaných soužitích, přičemž u žen logicky s dřívějším 

nástupem. Nejvyšší podíl žen žijících v nesezdaném soužití byl v roce 2011 ve věku 27 let 

(14 %), u mužů byl zaznamenán vrchol křivky o 4 roky později (12 %). S dalším rostoucím 

věkem dochází díky vzrůstající intenzitě vstupu do manželství ke snižování zastoupení osob 

v nesezdaných soužitích u obou pohlaví, přičemž u mužů pozvolnějším tempem. Již ve věku 

32 let byl zaregistrován nižší podíl žen žijících v nesezdaných soužitích než mužů a tato situace 

zůstává až do nejvyššího věku nezměněná. Rozdíl se však pohybuje nejvýše okolo jednoho 

procentního bodu. 
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Obr. 17 – Zastoupení osob žijících v nesezdaných a v sezdaných soužitích podle věku a pohlaví, 2011 

 
          Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Ve srovnání s věkovou strukturou sezdaných soužití26 mají ta nesezdaná pouze jedinou 

dominantní skupinu koncentrovanou do nejmladšího věku. Ženy žijí v sezdaných soužitích 

nejčastěji mezi 34. a 66. rokem života (více než 50 % z celkového počtu žen v daném věku). 

U mužů je patrný hlavní vrchol později mezi 64. a 77. rokem života, kdy dokonce více než dvě 

třetiny mužů žijí jako partneři v sezdaném soužití. Důvodem je nadúmrtnost mužů způsobující 

ve starším věku vyšší pravděpodobnost ztráty partnera muže než ženy a stejně tak rozpad úplné 

rodiny ovdověním ženy. Proto, pokud muži jsou součástí nějaké domácnosti, jedná se s vyšší 

pravděpodobností o úplnou rodinu než o domácnost jednotlivce či jiný typ domácnosti. 

Obr. 18 – Věková struktura osob/partnerů v nesezdaných soužitích, 2011 

 
          Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

                                                            
26 V manželských párech nebo registrovaných partnerstvích. 
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Se změnou věkové struktury nesezdaných soužití koresponduje také proměna struktury 

podle rodinného stavu. Ještě na počátku devadesátých let téměř tři pětiny osob ve faktických 

manželstvích byly osoby rozvedené a svobodné osoby představovaly pouze 24 %. Za dvacet let 

již svobodní partneři získali výraznou převahu nad rozvedenými osobami a tvoří více než 

polovinu všech osob v nesezdaných soužitích. Rozvedení v nesezdaných soužitích byli v roce 

2011 zastoupeni již pouze z jedné třetiny. 

5.3.1.3     Úplné rodiny podle počtu dětí 

Polovina nesezdaných soužití byla v roce 2011 bez dětí, alespoň jedno závislé dítě žilo ve 43 % 

nesezdaných soužitích a 6 % nesezdaných partnerů žilo s dítětem, které nebylo závislé. 

Struktura domácností tvořených neformálním svazkem podle počtu dětí a jejich závislosti 

(obr. 19) se lišila v závislosti na věku osoby v čele domácnosti. Nesezdaná soužití bez dětí byla 

v roce 2011 významně zastoupena mezi nejmladšími páry až do 30 let, kdy začíná převažovat 

skupina nesezdaných párů s minimálně jedním závislým dítětem. Teprve ve vyšším věku osoby 

v čele (nad 50 let) páry se závislými dětmi ztrácejí své dominantní postavení a přibývají 

domácnosti s dětmi, které však nejsou závislé, nebo zcela bez spolubydlících dětí. 

Obr. 19 – Nesezdaná soužití podle věku osoby v čele a podle dětí v domácnosti, 2011 

 

          Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

       Obr. 20 – Sezdané páry podle věku osoby v čele a podle dětí v domácnosti, 2011 

 

          Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 
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Struktura sezdaných párů sice dokumentuje podobné trendy, přesto zaznamenává několik 

zásadních odlišností. Oproti nesezdaným soužitím, struktura manželských párů zřetelně 

vykazuje dva vrcholy – první okolo věku 37 let, s nejvyšším zastoupením párů se závislými 

dětmi, druhý kolem věku 63 let s více jak dvěma třetinami domácností bez dětí. 

Zaměříme-li se pouze na mladší věkové skupiny, jak zobrazuje obr. 21, můžeme si všimnout 

jasného trendu, který znovu vypovídá o vyšším zastoupení nesezdaných soužití mezi 

nejmladšími osobami. Jinými slovy, pokud je osoba ve věku 20–27 let a zároveň v úplné rodině, 

častěji je nesezdaném soužití bez dětí. Se vzrůstajícím věkem se však významně zvyšuje 

zastoupení manželských párů se závislými děti a od 30. roku věku představují sezdané páry se 

závislými dětmi většinu úplných rodin. 

Obr. 21 – Domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou s osobou v čele ve věku 20-40 let podle typu 
domácnosti a počtu dětí v domácnosti, 2011 

 

   Poznámka: SP = sezdané páry, NS = nesezdaná soužití 

   Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

K 26. 3. 2011 žilo v nesezdaných soužitích 150 592 závislých dětí, tj. více než 8 % všech 

závislých dětí žijících v hospodařící domácnosti s jednou rodinou. V rámci úplných rodin žilo 

v nesezdaných soužitích 11 % závislých dětí. Průměrně bylo v nesezdaném soužití zjištěno 

0,63 závislého dítěte, což je pouze o 0,04 méně než v domácnostech tvořených sezdaným 

párem. Pokud ovšem v domácnosti závislé děti žily, bylo jich v sezdaném soužití zpravidla více 

(1,64) než v neformálním svazku (1,46).  Ačkoli se počet neformálních svazků zvýšil od roku 

1991 téměř třikrát, počet závislých dětí žijících v těchto typech domácnosti vzrostl pouze ani ne 

dvakrát. Průměrná hodnota počtu závislých dětí na jedno faktické manželství v roce 1991 činila 

0,81 dítěte. 

5.3.1.4    Úplné rodiny podle vzdělání partnerů 

Mezi další charakteristiky, kterými lze hodnotit strukturu úplných rodin je např. nejvyšší 

dosažené vzdělání nebo náboženské vyznání osob žijících v partnerském svazku.  

Jak ilustruje obrázek 22, osoby žijící jako partneři v neformálním svazku dosahovaly 

nepatrně příznivějších hodnot z hlediska vzdělanostní úrovně. Podíl středoškolsky vzdělaných 

osob bez maturity byl v partnerském neformálním svazku o necelá 3 % nižší a zastoupení se 

středoškolským vzděláním s maturitou a vyšším byl o necelá 4 % vyšší než mezi sezdanými 

páry. Důvodem je však především vyšší zastoupení nesezdaných soužití zejména mezi mladšími 

osobami, které se vyznačují obecně příznivější vzdělanostní úrovní oproti starším generacím, 

mezi kterými se neformální svazky vyskytují s výrazně nižší intenzitou.  
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Obr. 22 – Partneři podle typu domácnosti a nejvyššího dosaženého vzdělání, 2011 

 Poznámka: struktura vztažena k osobám se zjištěným nejvyšším ukončeným vzděláním, 

* včetně neukončeného a bez vzdělání, ** včetně nástavbového a vyššího odborného 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Vyšší úroveň vzdělání osob v nesezdaných soužitích způsobenou převahou mladších osob 

dokumentuje také obr. 23a, b. V mladším věku žijí častěji jako partner v nesezdaném soužití 

osoby s vyšším vzděláním, ve vyšších věkových skupinách se jedná pak spíše o doménu osob 

s nižším vzděláním, přičemž s rostoucím věkem se rozdíly stírají. Naopak v sezdaných párech 

žijí osoby s vyšším vzděláním častěji nezávisle na jejich věku. Proto je možné konstatovat, že 

osoby v mladším věku do 30-32 let s vyšším vzděláním vstupují do nesezdaného soužití z velké 

míry pouze dočasně před pozdějším uzavřením sňatku. Naopak pro osoby s nižším vzděláním 

představuje nesezdané soužití trvalejší neformální formu úplné rodiny.  

Obr. 23a, b – Zastoupení osob žijících v partnerském svazku ze všech osob ve stejném věku podle 
nejvyššího dosaženého vzdělání, 2011 

 

 
Pozn.: struktura vztažena k osobám se zjištěným nejvyšším ukončeným vzděláním, 

* včetně neukončeného a bez vzdělání, ** včetně nástavbového a vyššího odborného 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poznámka: struktura vztažena k osobám se zjištěným nejvyšším ukončeným vzděláním; 100 % = počet osob 
v daném věku celkem; * včetně neukončeného a bez vzdělání, ** včetně nástavbového a vyššího odborného;  

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

K obdobným závěrům dochází ve své studii i Hamplová (2003), která vyvrací hypotézu, že 

osoby s vyšším dokončeným vzděláním (především ženy) podle teorie racionální volby vstupují 

do partnerského svazku méně často. Významnou roli v intenzitě vstupu do partnerského svazku 
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však hraje délka studia (Hamplová, 2003). I tento jev je patrný z obrázků 23a, b, které 

dokumentují rapidní nárůst zastoupení osob s vysokoškolským vzděláním především 

u nesezdaných soužití. 

Stejně tak struktura osob – partnerů v nesezdaném soužití - podle náboženského vyznání se 

viditelně liší od té u osob v domácnostech tvořených jedním sezdaným párem (obr. 24), 

nicméně porovnání je zkomplikované velmi vysokým podílem nezjištěných odpovědí (u obou 

typů domácností průměrně 40 %). Mezi sezdanými i nesezdanými páry, stejně tak jako v celé 

populaci, převládá podíl partnerů bez náboženské víry, přesto jejich váha mezi nesezdanými 

páry je o 15 procentních bodů27 vyšší než u manželských párů a registrovaných partnerství. 

Podíl věřících osob je v neformálních svazcích díky mladší věkové struktuře pouze čtvrtinový, 

oproti sezdaným párům, kde je více než 40%. 

Obr. 24– Partneři podle typu domácnosti a náboženského vyznání (v %), 2011 

 
Poznámka: struktura vztažena k osobám se zjištěným náboženským vyznáním 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

5.3.1.5    Neúplné rodiny – základní struktura a vývoj 

Neúplné rodiny patří k typu domácností s dlouhodobým trendem růstu. Jejich počet se od roku 

1970 více než zdvojnásobil a k 26. 3. 2011 bylo sečteno 570 836 hospodařících domácností 

tvořených 1 neúplnou rodinou. V tomto typu domácnosti žilo téměř 1,5 milionu osob. 

Hospodařící domácnosti s 1 neúplnou rodinou v čele se ženou byly v roce 2011 4,3krát 

častější než neúplné rodiny v čele s mužem. Snížení převahy žen je patrné jak při porovnání 

indexu s rokem 2001, kdy ženy převažovaly nad muži dokonce 5,5krát, tak v rozdílném vývoji 

počtu neúplných rodin u osamělých žen a mužů. Zatímco počet osamělých žen s dětmi 

v posledních letech stagnoval, počet osamělých mužů s dětmi vzrostl od roku 2001 o více než 

jednu pětinu (především počet osamělých otců s 1 závislým dítětem).  

Nejčastěji byla v roce 2011 v čele domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou se závislými 

dětmi osoba v čele rozvedená (47 % všech domácností tvořených neúplnou rodinou se 

závislými dětmi). Druhou výraznou skupinu osob v čele představovaly osoby svobodné, 

především svobodné matky (viz obr. 25). Ty tvořily více než pětinu neúplných rodin se 

závislými dětmi. Více než 71 % z nich bylo ve věku 25–39 let. V roce 2001 byly ovšem druhou 

nejčetnější skupinou osob v čele osoby vdané a ženaté, které byly do určité míry uměle 

vytvářeny z úplných rodin žijících fakticky společně, přičemž partneři měli různé místo 

úředního trvalého pobytu. Zpracováním dat podle trvalého pobytu byly takové rodiny rozděleny 

                                                            
27 Vztaženo k osobám se zjištěným náboženským vyznáním. 
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na dvě domácnosti (např. neúplnou rodinu a jednotlivce), v roce 2011 mohly být tyto 

domácnosti podchyceny a odvozeny jako úplné rodiny. 

                Obr. 25 – Struktura HD tvořených 1 neúplnou rodinou podle věku osoby    
     v čele, 2011, Česká republika 

 
      Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

V hospodařících domácnostech tvořených 1 neúplnou rodinou žilo v roce 2011 celkem 

405 tisíc závislých dětí, což je stále 3,5krát méně v porovnání s počtem závislých dětí v úplných 

rodinách. Větší počet dětí žil s matkou (84 %) než s otcem (16 %). Průměrně žilo v domácnosti 

tvořené neúplnou rodinou 0,71 závislého dítěte, v domácnosti se závislými dětmi to bylo 

v průměru 1,35 závislého dítěte (tj. o 0,27 dítěte méně než v úplných rodinách). 

Obr. 26 – Neúplné rodiny podle počtu závislých dětí v letech 1970-2011, Česká republika 

 
Poznámka: v roce 2011 počet HD tvořených 1 neúplnou rodinou, v ostatních letech počet CD 

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 
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Pouze v 17 % domácností tvořených osamělou matkou s dětmi žijí dvě a více závislých dětí, 

v necelé polovině (46 %) případů se jedná o rodiny bez závislých dětí (obr. 26). V případě 

osamělých otců žijí v rodině dvě a více závislých dětí pouze v 11 %.  

Zatímco pouze 2 % mužů ve věku 15–49 let žilo v roce 2011 jako osamělý otec, v případě 

žen se jednalo o více než každou desátou ženu ve věku 15–49 let, která žila tímto způsobem. Ve 

věku 41 let zastoupení osamělých matek představovalo dokonce jednu pětinu všech žen. 

Přestože u osamělých otců není pozorovatelný tak výrazný vrchol jako v případě žen, jejich 

nejvyšší zastoupení bylo zaznamenáno ve věku 49 let (4,5 %). 

Obr. 27a, b – Zastoupení osob žijících jako osamělý rodič sám v hospodařící domácnosti ze všech osob 
ve stejném věku podle nejvyššího dosaženého vzdělání, 2011 

  

Poznámka: struktura vztažena k osobám se zjištěným nejvyšším ukončeným vzděláním; 100 % = počet osob 
v daném věku celkem; * včetně neukončeného a bez vzdělání, ** včetně nástavbového a vyššího odborného;  

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Jak ilustrují obrázky 27a, b, zastoupení osamělých rodičů se významně neliší jen v závislosti 

na věku, ale také na úrovni nejvyššího dosaženého vzdělání. Pro muže i ženy v mladším 

a středním věku platí, že osoby s nižším dosaženým vzděláním se v neúplné rodině jako 

osamělý rodič se závislými dětmi vyskytují mnohem častěji než osoby se vzděláním vyšším. 

S vyšším věkem se však rozdíly mezi úrovní dosaženého vzdělání postupně stírají a ve věku 

kolem 50 let již závislost mezi úrovní vzdělání a postavením v domácnosti jako osamělý rodič 

není zcela vůbec patrná. Na tomto věkovém profilu se podílí kombinace několika faktorů 

a rozdíly v životních drahách osob podle úrovně dosaženého vzdělání – věkové rozdíly 

v odchodu z domácnosti rodičů, odlišnosti v pravděpodobnosti vstupu do úplné rodiny 

v mladším věku, průměrném věku při narození prvního dítěte, vstupu do neúplné rodiny 

u mužů, odchodu dětí z neúplné rodiny – tj. zánikem neúplné rodiny a přechodu na rodinu 

jednotlivce apod.  

Z celkového počtu hospodařících domácností tvořených 1 neúplnou rodinou se závislými 

dětmi bylo 14 % domácností s osobou v čele ekonomicky neaktivní a dalších téměř 10 % 

s osobou v čele nezaměstnanou. 
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Významnou složkou neúplných rodin, mnohdy opomíjenou, jsou také neúplné rodiny 

starších, v drtivé většině ovdovělých osob, kteří představují také možný a ne tak ojedinělý typ 

domácnosti seniorů. Nejnižší podíl takto žijících seniorů bylo zjištěno kolem 66–68 roku života, 

přičemž s rostoucím věkem se jejich podíl logicky zvyšuje a ve věku 90 a více let žije každá 

desátá žena žije se svým synem nebo dcerou v jedné hospodařící domácnosti. 

5.3.2 Domácnosti jednotlivců 

Domácnosti jednotlivců patří vedle neúplných rodin k nejdynamičtěji rostoucím typům 

domácností. V roce 1930, kdy celkový počet domácností činil 2 814 tisíc, představovaly 

domácnosti jednotlivců pouze necelých 8 % z nich. Jelikož však v té době bylo sčítáno pouze 

přítomné obyvatelstvo28 a jednotlivci žijící v podnájmu byli vždy zařazeni k domácnosti, u které 

žili, lze předpokládat, že počet hospodařících domácností jednotlivců byl v první polovině 

20. století podhodnocený. V roce 1970, tj. na počátku časové řady podrobných a relativně 

srovnatelných údajů, bylo při celkovém počtu hospodařících domácností 3 365 tisíc zastoupení 

domácností jednotlivců již téměř pětinové (tab. 19). Během následujícího čtyřicetiletého období 

jejich počet zaznamenával trvalý významný růst, s nejvýraznějším ziskem v prvním desetiletí 

o 34 % a s pozvolným nárůstem v posledních deseti letech, až na 1 422 tisíc v roce 2011. 

Absolutní počet domácností jednotlivců v roce 2011 představoval více než polovinu všech 

domácností v roce 1930.  

Stejně tak bytové domácnosti jednotlivců, tj. byty obydlené jednou osobou, vykazovaly 

velmi podobný trend. Při celkovém nárůstu bytových domácností od roku 1961 o 33 % se počet 

bytových domácností s jednou osobou zvýšil téměř 2,5krát. Nejdynamičtější růst byl z důvodu 

intenzivní bytové výstavby zaznamenán mezi roky 1970 a 1980, zatímco v posledních letech je 

zvyšování podílu tohoto typu domácnosti zapříčiněno především stárnutím české populace.  

Tab. 19 – Hospodařící a bytové domácnosti jednotlivců v letech 1930–2011   

Rok1 

Hospodařící domácnosti Bytové domácnosti2 

celkem 
z toho domácnosti 

jednotlivců celkem 
z toho obydlené 1 osobou 

abs. % abs. % 

1930 2 814 427    213 537 7,6 2 752 518 . . 
1950 2 766 522    344 323 12,4 . . . 
1961 . . . 2 869 370  390 234 13,6 
1970 3 365 407    668 589 19,9 3 088 841  492 291 15,9 
1980 3 790 977    897 447 23,7 3 494 846  695 474 19,9 
1991 3 983 858 1 047 221 26,3 3 705 681  842 443 22,7 
2001 4 216 085 1 276 176 30,3 3 827 678  957 757 25,0 
2011 4 375 122 1 422 147 32,5 4 104 635     1 214 201 29,6 

Poznámka: 1Do roku 2001 na základě trvalého pobytu, v roce 2011 obvyklý pobyt; v roce 1961 pouze cenzové                                    
a bytové domácnosti, hospodařící předmětem mikrocenzu; 2 v roce 1930 bytové strany - pouze přítomné osoby 

Zdroj: ČSÚ, 2014, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; Ústřední komise lidové kontroly 
a statistiky, 1965b; vlastní výpočty 

                                                            
28 Osoby však byly do domácnosti zařazovány na základě trvalého pobytu. 
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Téměř každá šestá osoba starší 15 let žije a hospodaří v domácnosti jako jednotlivec. 

Domácnosti jednotlivců tvoří častěji ženy, i přestože jejich podíl klesl od roku 2001 

o 6 procentních bodů na 55 %. Zastoupení žen mezi domácnostmi jednotlivců je však stále vyšší 

než jejich podíl v celé populaci (51 %). 

    Obr. 28 – Podíl osob žijících v domácnostech jednotlivců podle věku a pohlaví, 2011 

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Nejvyšší podíl žen žijících v domácnosti jednotlivce v mladších věkových skupinách byl 

zaznamenán ve věku 27 let (obr. 28). V tomto věku tímto způsobem žilo 13 % žen. S rostoucím 

věkem se dále podíl žen v domácnosti jednotlivce snižoval na úkor vzrůstajícího zastoupení žen 

v rodinných domácnostech. Teprve od věku 40 let dochází k významnému zvyšování podílu až 

do dosažení maxima ve věku 84 let, kdy více než polovina žen žije sama jako jednotlivec 

v domácnosti. U mužské části populace je rozložení více rovnoměrné, s patrným vrcholem ve 

věku 29 let a prudkým nárůstem v nejstarších věkových skupinách. Značná převaha žen nad 

muži ve starším věku je způsobena nadúmrtností mužů, která zapříčiňuje vyšší pravděpodobnost 

rozpadu úplné rodiny ztrátou partnera muže a vzniku domácnosti jednotlivce ovdovělé ženy. 

Pokles zastoupení žen v domácnostech jednotlivců v nejvyšších věcích je dán častějším 

soužitím jako další osoba v domácnosti nebo jako jednotlivec v zařízení.  

Obr. 29a, b – Změna rozložení domácností jednotlivců podle věku a pohlaví mezi 2001 a 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, 2003; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 
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Přestože se od roku 1970 mezi domácnostmi jednotlivců významně zvýšilo absolutní 

zastoupení osob v mladším a středním věku, téměř polovinu jednotlivců stále představují osoby 

ve věku 60 a více let. Právě věková skupina 60–69 let zaznamenala v posledním desetiletí 

nejvýraznější absolutní přírůstek (více než 74 tisíc osob). Naopak nejvyšší relativní přírůstek až 

o 40 % oproti roku 2001, si díky posouvání silných generací do vyššího věku připsala věková 

kategorie 30–39 let. Její zastoupení v rámci osob v daném věku zaznamenalo však 

pouze procentní přírůstek v intercenzálním období.  

Obr. 30 – Věková struktura osob v domácnostech jednotlivců, 2011 

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Jak je patrné z obrázku 30, s věkovou strukturou koresponduje také rozložení domácností 

jednotlivců podle rodinného stavu. Zatímco v nejnižších věkových skupinách převažují logicky 

svobodní, především muži, jejich podíl se s přibývajícím věkem snižuje, vzrůstá naopak 

zastoupení rozvedených a v nejvyšších věkových skupinách mají dominantní postavení 

ovdovělé ženy. 

Tab. 20 – Vývoj struktury domácností jednotlivců podle rodinného stavu, 2001–2011 

Rodinný stav 
2001 2011 

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Svobodný/á 25,6 16,1   9,4 31,2 19,3 11,9 

Ženatý/vdaná 10,2   6,6   3,7 12,0   6,9   5,1 

Rozvedený/rozvedená 25,9 14,7 11,2 26,5 13,4 13,1 

Ovdovělý/ovdovělá 36,1   5,6 30,5 30,0 4,9 25,0 
Domácnosti jednotlivců 
celkem 

100,0 44,4 55,6 100,0 44,8 55,2 

Zdroj: ČSÚ, 2003; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

Vzhledem k věkové struktuře domácností jednotlivců, tj. k významné převaze starších osob, 

zejména žen, tvořily jednu čtvrtinu všech jednotlivců v roce 2011 ovdovělé ženy (tab. 20). Ještě 
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před deseti lety však ovdovělé ženy představovaly dokonce 30 % všech domácností jednotlivců 

a spolu s muži tvořili více než jednu třetin u všech jednotlivců. Především díky významnému 

absolutnímu nárůstu počtu svobodných jednotlivců až o 117 tisíc, podíl svobodných mužů 

jednotlivců dosáhl téměř jedné pětiny všech domácností jednotlivců. Zisk si připsali současně 

také ženatí/vdané spolu s rozvedenými osobami. Do určité míry se na této změně struktury 

projevuje jak odlišná metodika zařazování osob do domácností na základě obvyklého pobytu, 

tak čím dál častější samostatné bydlení jednotlivců v mladších věkových skupinách. 

5.3.2.1    Domácnosti singles 

Stále výraznější skupinou domácností jednotlivců jsou osoby v mladších věkových skupinách 

často veřejností nazývaní jako singles. Domácnosti tzv. singles je však složité vymezit, jak 

z důvodu neexistující univerzálně platné definice, tak z důvodu ne zcela jednotného pohledu na 

tento novodobý fenomén. Nejjednodušší vymezení je pouze na základě věku a rodinného stavu, 

komplexní pak i základě motivů žít samostatně. Vymezení může být i širší - život osamoceně 

bez partnera. V rámci demografické statistiky, resp. zjišťovaných údajů ze sčítání lidu, není 

možné určit počet osob bez partnera. Použijeme-li jako vymezující proměnnou pouze rodinný 

stav, pak do této kategorie spadnou i osoby sice svobodné, žijící však v nesezdaném soužití. 

V případě domácnosti je naopak osoba odvozena jako jednotlivec vždy, pokud žije sama, bez 

ohledu na de facto rodinný stav. Z důvodu srovnatelnosti dat a snahou přiblížit se možné 

definici singles, jsou za domácnosti singles považováni všechny samostatně bydlící domácnosti 

jednotlivců ve věku 20–39 let (Habartová, 2014a). 

Tab. 21 – Vývoj domácností singles, 1970–2011 

Pohlaví 1970 1980 1991 2001 2011 
Index změny

2011/1970 

  abs. 
Muži  30 410 64 415 97 784 137 577 185 519 6,1
Ženy 16 142 28 219 36 050 66 965 114 998 7,1

Celkem 46 552 92 634 133 834 204 542 300 517 6,5
  v % z celkového počtu domácností jednotlivců 

Muži 4,5 7,2 9,3 10,8 13,0 2,9
Ženy 2,4 3,1 3,4 5,2 8,1 3,3

Celkem 7,0 10,3 12,8 16,0 21,1 3,0
  v % z celkového počtu osob ve věku 20–39 let 

Muži 2,2 4,1 6,7 8,7 11,5 5,3
Ženy 1,2 1,9 2,6 4,4 7,5 6,3

Celkem 1,7 3,0 4,7 6,6 9,6 5,6

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo sečteno na území České republiky 

300 tisíc samostatně bydlících jednotlivců ve věku 20–39 let a jejich zastoupení mezi 

domácnostmi jednotlivců přesáhlo jednu pětinu (tab. 21). Vývoj počtu domácností singles má 

dlouhodobou vzrůstající tendenci, s  dynamickým nárůstem nastoupených v 90. letech minulého 

století. Jak již bylo zmíněno, významný přírůstek počtu domácností singles souvisí se změnou 
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životního stylu i způsobu a forem rodinného chování a jeho časování, které zpravidla vycházejí 

ze změn ekonomických, politických a společenských podmínek. Svůj podíl měla do určité míry 

také odlišná metodika zařazování osob na základě místa obvyklého pobytu. Z celkového počtu 

domácností singles byla stále většina těch jednotlivců, kteří měli obvyklý pobyt na místě 

trvalého bydliště, a pouze 14 % z nich mělo obvyklý pobyt na jiném místě než na místě trvalého 

bydliště (Habartová, 2014a). 

Jako singles žil v roce 2011 každý devátý muž a každá třináctá žena ve věku 20–39 let. Pro 

srovnání, na počátku 90. let se jednalo o každého patnáctého muže a každou třicátou devátou 

ženu v tomto věku. Muži singles převažovali nad ženami v celém sledovaném období (v roce 

2011 již pouze o 60 %), přestože ženy zaznamenaly dynamičtější vývoj než muži. 

Obr. 31a, b – Zastoupení osob samostatně bydlících ve věkové skupině 20–39 let, 2011 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Mladí svobodní muži žili samostatně s nejvyšší frekvencí ve věku 29 let, přičemž s dalším 

přibývajícím věkem klesá zastoupení svobodných singles mužů a naopak roste zastoupení 

rozvedených samostatně žijících mužů (obr. 31a, b). U žen je viditelná podobná tendence, 

nicméně s věkem vzrůstající podíl jiných než svobodných žen nepřeváží celkově snižující se 

zastoupení singles. 

Obr. 32 – Struktura osob ve věku 20–39 let podle pohlaví a vzdělání, 2011 

 

Poznámka: struktura vztažena k osobám se zjištěným nejvyšším ukončeným vzděláním, * včetně 
neukončeného a bez vzdělání, ** včetně nástavbového a vyššího odborného 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 
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Jak ilustruje obrázek 32, osoby v domácnostech singles dosahovaly v roce 2011 

příznivějších hodnot z hlediska vzdělanostní úrovně. Až téměř o polovinu častěji měly ženy 

vysokoškolské vzdělání ve srovnání s obecným průměrem všech žen ve stejné věkové skupině 

bez ohledu na postavení v domácnosti. Podíl vysokoškolsky vzdělaných singles byl celkově 

více než pětinový (u žen více než čtvrtinový), středoškolsky vzdělaných s maturitou více než 

třetinový. 

Podobné závěry lze učinit i při zkoumání struktury osob ve věku 20–39 let podle 

ekonomické aktivity. Osoby v domácnosti singles jsou logicky častěji zaměstnané, především 

ženy, které zvyšují podíl zaměstnaných až o 10 % nad hodnotu mezi osobami ve stejném věku 

bez ohledu na postavení v domácnosti. Naopak jsou osoby v domácnosti singles méně často 

ekonomicky neaktivní (až o 60 %). Co se týče rozdělení zaměstnaných podle postavení 

v zaměstnání, zde nebyl nalezen významný rozdíl mezi osobami singles a ostatními. 

5.3.2.2    Domácnosti jednotlivců ve věku 40–64 let  

K 26. 3. 2011 počet osob ve věku 40–64 let žijících jako jednotlivec představoval půl miliónu 

osob, což je dvojnásobek ve srovnání s rokem 1970. Větší přírůstek (více než trojnásobný) byl 

zaznamenán mezi muži, a to na úroveň převyšující dokonce poprvé počet jednotlivců žen ve 

stejném věku (viz tab. 22). Tento výrazný nárůst také významně ovlivnil hodnotu zastoupení 

osob žijících jako jednotlivec ve stejné věkové skupině. 

Tab. 22 – Vývoj domácností jednotlivců ve věku 40–64 let, 1970–2011 

Pohlaví 1970 1991 2001 2011 
Index změny

2011/1970 

abs. 

Muži  85362 163088 236503 272761 3,2
Ženy 155984 209688 210084 241067 1,5

Celkem 241346 372776 446587 513828 2,1
v % z celkového počtu domácností jednotlivců 

Muži 12,8 15,6 18,5 19,2 1,5
Ženy 23,3 20,0 16,5 17,0 0,7

Celkem 36,1 35,6 35,0 36,1 1,0
v % z celkového počtu osob ve věku 40–64 let 

Muži 6,1 10,8 14,2 15,5 2,6

Ženy 10,1 13,1 12,2 13,5 1,3

Celkem 8,2 12,0 13,2 14,5 1,8

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

Ve srovnání s absolutním přírůstkem celkové relativní zastoupení této skupiny jednotlivců 

od roku 1970 zůstalo na stejné úrovni a představuje 36 % všech domácností jednotlivců. 

Přestože tato kategorie domácností jednotlivců představuje největší část všech domácností 

jednotlivců, pouze necelých 15 % osob žije tímto způsob a stále výraznější část obyvatelstva 

žije v úplné rodině. Oproti roku 1970 se však stále jedná o zvýšení o 6 procentních bodů, jelikož 

v té době jako jednotlivec žilo pouze 8 % osob ve věku 40–64 let. 
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Na rozdíl od předchozích dvou skupin domácností jednotlivců jako jednotlivci ve věku             

40–64 let žijí nejčastěji rozvedené osoby (viz obr. 33a, b), přestože ovdovělé ženy z důvodu 

nadúmrtnosti mužů logicky začínají převládat ve vyšších věkových skupinách. Naproti tomu 

pouze okolo 2 % ovdovělých mužů žije jako jednotlivec. Podobně minimálně zastoupené jsou 

svobodné ženy.  

Obr. 33a, b – Zastoupení osob jednotlivců ve věkové skupině 40–64 let, 2011 

  
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

5.3.2.3    Domácnosti jednotlivců seniorů  

Nejvýznamnější skupinou domácností jednotlivců jsou však stále domácnosti jednotlivců 

seniorů, tj. hospodařící domácnosti jednotlivců ve věku 65 a více let. Tato velmi početná 

skupina čítala podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011 více než půl milionu domácností 

a podílela se z 36 % na všech hospodařících domácnostech jednotlivců.  

Tab. 23 – Vývoj domácností jednotlivců seniorů, 1970–2011 

Pohlaví 1970 1991 2001 2011 
Index změny

2011/1970 

abs. 
Muži  62 196 93 730 99 242 122 922 2,0
Ženy 273 307 387 520 382 204 388 587 1,4
Celkem 335 503 481 250 481 446 511 509 1,5
  v % z celkového počtu domácností jednotlivců 
Muži 9,3 8,6 7,8 8,6 0,9
Ženy 40,9 35,6 29,9 27,3 0,7
Celkem 50,2 44,2 37,7 36,0 0,7
  v % z celkového počtu osob ve věku 65+ let 
Muži 13,4 19,1 18,3 18,5 1,4
Ženy 37,6 47,7 44,1 39,6 1,1
Celkem 28,2 36,9 34,1 31,1 1,1

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty  

Od roku 1970 vzrostl počet domácností jednotlivců seniorů o téměř 200 tisíc, tj. o 50 % 

v relativním vyjádření. Přestože v roce 2011 stále tři čtvrtiny těchto domácností tvořily ženy, 

jejich převaha nad muži se od roku 2001 snížila o 6 procentních bodů. Za posledních 40 let ženy 
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vykázaly výraznější absolutní zisk, oproti mužům s naopak vyšším relativním přírůstkem 

(tab. 23). Zatímco v roce 1970 byla polovina domácností jednotlivců tvořena osobami ve věku 

65 a více let, během následujícího třicetiletí jednotlivci mladších věkových skupin přibývali na 

významu a zastoupení seniorů pozvolna dlouhodobě snižovalo svůj podíl na celkovém počtu 

domácnosti jednotlivců. Nicméně dlouhodobý vývoj seniorů tvořících domácnosti jednotlivce 

se ustálil a v roce 2011 téměř každá třetí osoba ve věku nad 65 let žila a hospodařila samostatně. 

Obr. 34a, b – Struktura osob ve věku 65 a více let podle postavení v domácnosti, 2011 

 

 
      Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

V rodinných domácnostech jsou v této věkové skupině domácnosti seniorů29 zastoupeny cca 

ve 20 % případů, přičemž s rostoucím věkem ubývá podíl rodinných domácností a dochází ke 

zvyšování podílu domácností jednotlivců. Závislost mezi věkem a typem domácnosti, ve které 

                                                            
29 Osoba v čele hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou ve věku 65 a více let. 
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senioři žijí, potvrzuje také struktura osob podle postavení osoby v domácnosti (obrázek 34a, b). 

Muži a ženy v nižší věkové kategorii seniorů (65–74 let) jsou mnohem častěji v postavení 

manžel/manželka než jako jednotlivec žijící samostatně v domácnosti. Pouze 11 tisíc (1 %) 

seniorů v tomto věku žije mimo domácnosti jako jednotlivá osoba v zařízení, zpravidla 

v domovech důchodců, domovech s pečovatelskou službou apod.  

Se stoupajícím věkem se struktura mění. Se zvyšující se intenzitou úmrtnosti ve vyšším 

věku se jako důsledek ztráty partnera zvyšuje počet domácností jednotlivců seniorů, osob 

využívajících možnost spolužití s jinou domácností či bydlení v zařízení, a naopak klesá podíl 

osob žijících v páru. Osoby ve věku 85 a více let žijí nejčastěji samostatně (43 %), 13 % žije 

jako další osoba v rodinné domácnosti (např. rodič, tchán/tchýně nebo prarodič osoby v čele 

domácnosti) a 12 % osob starších 85 let žije v zařízení. 

Téměř tři pětiny všech domácností jednotlivců seniorů byly v roce 2011 představovány 

ovdovělými ženami. Vztaženo pouze k ženské populaci seniorů jednotlivců, jednalo se dokonce 

o 77 % z nich. U mužů je sice rozdělení podle rodinného stavu rovnoměrnější, nicméně 

ovdovělých mužů jednotlivců byla v roce 2011 stále téměř polovina. Rozvedených seniorů 

jednotlivců bylo zaznamenáno pouze 18 % a v necelých 6 % případů se jednalo o svobodné 

osoby. 

Rozložení jednotlivců seniorů podle nejvyššího dosaženého vzdělání vykazovalo téměř 

stejnou tendenci jako rozložení osob ve věku nad 65 let bez přihlédnutí k typu domácnosti, ve 

které žije. Největší zastoupení měly v roce 2011 osoby se základním vzděláním a středním 

vzděláním bez maturity, kterých bylo vzhledem k obecně nižší dosahované vzdělanostní úrovni 

generace starších osob více než dvě třetiny. Ženy vykazovaly obecně nižší vzdělanostní úroveň 

ve srovnání s muži, např. 5 % vysokoškolsky vzdělaných žen ze všech žen v domácnostech 

jednotlivce seniora vs. 13 % mužů vysokoškoláků. 

5.4 Územní rozdíly ve struktuře domácností  

Z hlediska jednotlivých regionů byly zjištěny rozdíly jak ve velikosti hospodařících domácností, 

tak v jejich struktuře. Zatímco vyšší počet členů v domácnosti je charakteristický spíše pro kraje 

Vysočina a kraje východní, případně jihovýchodní části České republiky, dlouhodoběji se 

vyznačující se tradičnějším rodinným demografickým chováním, v krajích západní či severní 

části republiky jsou domácnosti menší než je celorepublikový průměr. Výjimkou zůstává Hlavní 

město Praha, která má jasné dominantní postavení s nejnižším průměrným počtem členů 

v hospodařící domácnosti (2,12 osoby). Důvodem je výrazný podíl jednočlenných domácností 

a neúplných rodin. 

V územní diferenciaci se projevuje také zřejmá závislost velikosti hospodařící domácnosti 

na počtu obyvatel v obci (viz obr. 35). Nejvyšší průměrný počet členů v domácnosti byl 

zaznamenán v obcích s 200-1999 obvykle bydlícími obyvateli (2,58-2,60 osob v domácnosti), 

přičemž dále platí, že s rostoucí velikostí obce se snižuje průměrná velikost hospodařící 

domácnosti.  
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Obr. 35 – Průměrný počet členů HD podle počtu obyvatel v obci, 2011 

 

 Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

5.4.1  Územní rozdíly úplných rodin 

Nejvyšší zastoupení rodinných domácností bylo podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011 

v kraji Vysočina, Zlínském a Pardubickém, kde podíl rodinných domácností představoval více 

než dvě třetiny všech hospodařících domácností. Nejnižší podíl byl v Praze, kde rodinné 

domácnosti tvořily pouze výraznější polovinu (53 %) všech hospodařících domácností. Nízký 

podíl byl také zaznamenán v Karlovarském (59 %) a Ústeckém kraji (60 %). 

 Podíly hospodařících domácností tvořených 1 rodinou se závislými dětmi v rámci rodinných 

domácností byly v celorepublikovém průměru vyrovnané. Celkově mírně převažovaly 

domácnosti bez závislých dětí (57 %) a téměř všechny kraje se v zastoupení domácností bez 

závislých dětí výrazně nelišily. Nejvyšší podíl byl zjištěn v Praze (58 %), nejnižší ve 

Středočeském kraji (55 %). Důvodem je samozřejmě intenzivní bytová výstavba v zázemí 

Prahy, která má za následek stěhování mladých rodin se závislými dětmi. 

V rámci obcí je opět jasně zřetelná závislost na počtu obyvatel v dané obci, s tím, že 

nejvyšší zastoupení úplných rodin se závislými dětmi bylo v obcích s 500-1999 obyvateli, 

nejnižší naopak v obcích s nejvyšším počtem obyvatel. Proto i kraje s obcemi nad 100 000 

obyvatel dosahují nižší hodnoty v porovnání s hodnotou ukazatele, která by byla dosažena 

v kraji bez zahrnutí populačně největších obcí. Příkladem může být Jihomoravský kraj, jehož 

téměř všechny správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) dosahují nadprůměrných 

hodnot zastoupení úplných rodin se závislými dětmi, kromě SO ORP Brno, které celokrajskou 

hodnotu snižuje na pouhých 20,5 %. 

Nápadně vyšší hodnoty vykázaly také SO ORP Černošice, Říčany, Brandýs nad Labem 

a Lysá nad Labem, které vedle Prahy vytváří na první pohled ostrý kontrast. Důvodem 

výrazného rozdílu hodnot mezi velkými městy a jejich zázemím je především nová bytová 

výstavba rodinných domů během posledního desetiletí, představující pro mladé rodiny s dětmi 

relativně levnou možnost bydlení ve vlastním domě. Proto i věková struktura a složení 

domácností vykazuje vyšší zastoupení mladých lidí, nejčastěji mladých rodin se závislými 
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dětmi. Nejnižší průměrný počet závislých dětí v úplných rodinách se závislými dětmi byl zjištěn 

v obcích s nejvyšším počtem obyvatel a v obcích západní a severozápadní části České 

republiky, především v pánevních oblastech Podkrušnohoří. Absolutní minimum bylo zjištěno 

v SO ORP Most, pouze 1,50 závislého dítěte. Nejvíce závislých dětí v úplné rodině průměrně 

žilo tradičně v obcích v krajích Vysočina, Zlínském a Pardubickém, konkrétně především 

v obcích tzv. vnitřní periferie30 na pomezí Čech a Moravy (horší dopravní dostupnost 

a občanská vybavenost, ekonomicky slabší regiony s vysokou mírou tradiční hodnoty rodiny), 

kde průměrně v úplné rodině žilo 1,72 dítěte. Naproti tomu v suburbánních zónách kolem 

hlavního města Prahy s relativně vysokým podílem úplných rodin, se průměrný počet závislých 

dětí v úplných rodinách pohyboval pouze okolo 1,58–1,64 dítěte.   

Zaměříme-li se pouze na nesezdaná soužití, jejich nejnižší zastoupení bylo zjištěno 

v nejmenších obcích, přičemž se zvyšujícím se počtem obyvatel v obci se váha neformálních 

svazků zvětšovala. Stále se však podíl nesezdaných soužití v úplných rodinách pohyboval mezi 

9–14 %. Podobné relativní rozdíly, přestože na první pohled výraznější, ilustruje obrázek 37 se 

zaměřením na neformální svazky s osobou v čele ve věku do 34 let včetně. Zatímco v populačně 

nejmenších obcích bylo zastoupení neformálních svazků mladších osob čtvrtinové, v obcích 

s více než 100 tisíci obyvateli bylo dokonce více než 40 % mladých úplných rodin 

představováno nesezdaným párem. 

Obr. 36 – Zastoupení nesezdaných soužití z  počtu úplných rodin, SO ORP, 2011 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

V rámci územního členění se projevuje mezi regiony stejný trend jako u ostatních typů 

hospodařících domácností. Nejvýraznější podíl nesezdaných soužití byl zaznamenán v roce 

2011 v krajích Karlovarském, Ústeckém a v Praze, zcela nejvyšší v SO ORP Kraslice a Bílina, 

kde neformální svazky představovaly 17 % všech úplných rodin (obr. 36). Významné 

                                                            
30 Problematikou vnitřních periferií v Česku se zabývali například Havlíček et al. (2008). 
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zastoupení tohoto typu úplné rodiny v regionech severních a severozápadních Čech souvisí 

především s nižší úrovní vzdělanosti, vysokou mírou nezaměstnanosti a nejnižším podílem 

rodáků a osob starších 65+ let, tedy v oblastech, kde neuzavření manželského sňatku je často 

ekonomicky výhodnou volbou, tj. alternativou rodinného soužití, většinou s dětmi.  

Naopak neformální soužití jako předstupeň manželského soužití31 je typický zejména pro 

velkoměsta (obr. 37), které na mapě územního rozložení dominují. Zcela největší váhu mají 

nesezdaná soužití bez závislých dětí v Praze, kde představovaly třetinu všech úplných rodin 

s osobou v čele mladší 35 let.  

Obr. 37 – Nesezdaná soužití ve věku do 34 let bez závislých dětí, SO ORP, 2011 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Jako protipól vystupují regiony kraje Vysočina, Zlínského a Jihomoravského, tj. oblasti 

s vyšším podílem věřících osob, obyvatelstva ve věku 65+ a s vyšší mírou tradiční hodnoty 

rodiny. Nejenže obecné zastoupení neformálních svazků je nízké (často z důvodu převažující 

starší generace, která žije častěji v sezdaných párech), ale i v nižších věkových skupinách mají 

nesezdaná soužití bez závislých dětí mnohem nižší váhu (obr. 37).  

Stejný trend ilustruje i příloha 2, zobrazující tentokrát osoby v mladším věku podle jejich 

postavení v domácnosti. Objevují se zde obě tendence, a to jak výrazné zastoupení osob žijících 

v neformálních svazcích jako alternativa manželského sňatku, typické pro strukturálně postižené 

regiony severozápadních Čech, příp. Jeseníků (především oblasti dosidlované po 2. světové 

válce), tak těch vnímajících nesezdané soužití jako předstupeň manželství. První skupina osob 

však zatím převažuje. V SO ORP Kraslice žije dokonce téměř 40 % osob ve věku 25–34 let 

v nesezdaném soužití. 

 

                                                            
31 Pro tyto účely definován jako neformální svazek bez závislých dětí s osobou v čele ve věku do 34 let včetně. 
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5.4.2  Územní rozdíly neúplných rodin 

Na úrovni krajů nejsou rozdíly v zastoupení neúplných rodin velmi výrazné, i když hlavním 

důvodem je především obecně nižší absolutní četnost tohoto ukazatele v porovnání s úplnými 

rodinami. V jediných dvou krajích se podíl neúplných rodin se závislými dětmi pohyboval pod 

hranicí 6 % (Vysočina a Zlínský kraj), stejně tak pouze ve dvou krajích bylo zastoupení vyšší 

než 8 % (Karlovarský a Ústecký kraj). Na nižší regionální úrovni jsou rozdíly nápadnější a jen 

potvrzují územní diference podle typu domácnosti. Nejsilněji jsou neúplné rodiny zastoupeny 

v SO ORP při severozápadní hranici České republiky v průmyslových pánevních oblastech, kde 

byla současně zjištěna i maximální hodnota – téměř 10 % v SO ORP Most. Jedná se 

o průmyslově využívané regiony nebo pohraniční území dosidlované po druhé světové válce, 

tj. regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti, nižší vzdělanostní úrovní a nízkým podílem osob 

starších 65 let. 

Obr. 38 – Zastoupení neúplných rodin se závislými dětmi, SO ORP, 2011 

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Zastoupení neúplných rodin je také závislé na počtu obyvatel v obci (obr. 38). Nejnižší 

podíly byly vykázány v nejmenších obcích a s rostoucí velikostí se zastoupení neúplných rodin 

zvyšuje s vrcholem v obcích od 20 000 do 49 999 obyvatel. V populačně největších obcích je 

podíl neúplných rodin sice nadprůměrný, přesto pouze o 0,32 procentního bodu vyšší 

v porovnání s celorepublikovou hodnotou. 

Zatímco u úplných rodin byla z map patrná určitá závislost mezi podílem úplných rodin 

a průměrným počtem dětí v rodinách, u neúplných rodin je vztah opačný. V obcích s vyšším 

zastoupením neúplných rodin je průměrný počet závislých dětí zpravidla nižší než v obcích, kde 

je podíl neúplných rodin se závislými dětmi tradičně nižší. Na tomto jevu se podílí zejména 

úroveň konečné plodnosti, která často souvisí s více tradičním rodinným chováním a nižší 
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mírou rozvodovosti, a dosahuje nejvyšších hodnot právě v regionech vnitřní periferie na 

hranicích Čech a Moravy. 

Obr. 39 – Podíl neúplných rodin v rámci HD podle počtu obyvatel v obci, 2011 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Hospodařící domácnosti tvořené jednou neúplnou rodinou – osamělou matkou byly v roce 

2011 4,3krát častější než osamělých otců, přesto se převaha žen nad muži snižuje. Nejčastěji byl 

rodič v čele neúplné rodiny se závislými dětmi rozvedená matka nebo otec (47 %), druhou 

nejvýznamnější skupinu tvořily osoby svobodné, zejména svobodné matky. Nejsilnější 

zastoupení měly svobodné matky v Karlovarském a Ústeckém kraji (více než 28 % z celku 

neúplných rodin v příslušném kraji), protipól zastupují kraje Vysočina a Zlínský, kde byl tento 

podíl jen 16–17 % a naopak velmi vysoké zastoupení zde měly matky rozvedené (45 %). 

Rozložení osamělých otců podle rodinného stavu i jejich zastoupení v rámci neúplných rodin je 

rovnoměrnější bez významných regionálních diferencí. 

5.4.3  Územní rozdíly domácností jednotlivců 

Podíl domácností jednotlivců v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností 

se v roce 2011 pohyboval mezi 23 a 40 % v závislosti na geografické poloze a počtu obyvatel 

v obcích. Nejvyšší podíl domácností jednotlivců v rámci obcí nad 10 tisíc obyvatel byl zjištěn 

v Mariánských Lázních, Litvínově, Karlových Varech a v Praze (více než 39 %). 

Mladší struktura jednotlivců byla zjištěna především ve velkých městech a v jejich zázemí. 

Příkladem je zázemí Hlavního města Prahy. Ve všech SO ORP sousedící s Prahou bylo 

zaznamenáno nadprůměrné zastoupení jednotlivců ve věku 20-39 let (více než 26 %), i přestože 

podíl domácností jednotlivců v rámci domácností byl obecně na nízké úrovni (z důvodu vyššího 

zastoupení rodinných domácností). Naopak v SO ORP vnitřní periferie byli jednotlivci 

zpravidla představováni osobami ve starším věku. 

Zastoupení singles bylo nejnižší v obcích s 500–999 obyvateli, přičemž se zvyšujícím se 

počtem obyvatel v obci rostla také intenzita osob žijících v tomto typu domácnosti. Maximální 

podíl byl zjištěn v obcích nad 100 tisíc obyvatel, kde domácnosti singles představovaly až 14 % 

všech osob ve stejné věkové skupině. 
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Obr. 40 – Zastoupení osob v domácnostech singles, SO ORP, 2011 

 
Poznámka: za domácnosti singles považováni všechny samostatně bydlící domácnosti jednotlivců ve věku 20–39 let 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Dominantní postavení velkých měst názorně ilustruje také mapa územního rozložení 

domácností singles (obr. 40). I přestože zdaleka nejvýznamnější zastoupení singles 

vykazovala Praha, ostrý kontrast mezi velkoměstem a jeho zázemím je patrný především 

v Brně. Zatímco ve SO ORP Brno žilo více než 13 % osob ve věku 20–39 let jako singles, 

v okolních SO ORP se jednalo pouze o 5% podíl. Druhý významný trend územního rozložení 

singles vystihuje tzv. polohový gradient v ose severozápad–jihovýchod, který obecně ovlivňuje 

celou strukturu hospodařících domácností na území České republiky. Při odhlédnutí od 

největších měst, nejvyšší podíl osob v domácnostech singles byl zaznamenán v roce 2011 

v Ústeckém a Karlovarském kraji, zatímco směrem k jihovýchodu dochází ke snižování podílu 

osob v domácnostech singles. Velmi nízké relativní zastoupení singles bylo také zjištěno 

v oblastech vnitřní periferie na pomezí Čech a Moravy - v ekonomicky slabších regionech 

s horší dopravní dostupností, občanskou vybaveností a s vysokou mírou tradiční hodnoty 

rodiny, tj. s vyšším zastoupením osob v úplných rodinách v mladším věku. 

Ačkoli v zázemí Prahy byl podíl celkového počtu domácností jednotlivců v rámci 

domácností na nízké úrovni (z důvodu vyššího zastoupení rodinných domácností), ve všech 

SO ORP sousedících s Prahou bylo zaznamenáno nadprůměrné zastoupení jednotlivců 

v mladších věkových skupinách. Naopak v SO ORP vnitřní periferie Čech (především 

jihovýchodní okraj Středočeského a Plzeňského kraje32) a Moravy byli jednotlivci zpravidla 

představováni osobami ve starším, příp. středním věku. Podprůměrný podíl jednotlivců seniorů 

v rámci všech hospodařících domácností byl zjištěn v malých obcích do 2 000 obyvatel, kde byl 

stejně tak i podíl osob ve věku 65+ let nejnižší, kopíroval však křivku střídavě rostoucího podílu 
                                                            
32 Regiony s nedostatkem dobrých pracovních příležitostí, s horší dopravní dostupností do dojížďkových center, 
a proto i s výrazně nižším zastoupením osob mladších věkových skupin. 
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osob v této věkové skupině a maximální úroveň dosahoval v obcích s 50–99 000 obyvateli 

(obr. 41a, b). Přesto rozdíly mezi jednotlivými velikostními skupinami obcí nebyly výrazné 

a hodnoty oscilovaly mezi 11–12 % ze všech hospodařících domácností. Opačná je však situace 

v zastoupení jednotlivců seniorů pouze v rámci domácností jednotlivců. Mezi populační 

velikostí obce a zastoupením jednotlivců se projevila zřetelná negativní závislost, která 

poukazuje na snižující se podíl jednotlivců seniorů v rámci domácností jednotlivců se zvyšující 

se velikostí obce. Zcela nejnižší podíl jednotlivců seniorů v rámci jednotlivců byl zaznamenán 

ve velkoměstech nad 100 000 obyvatel z důvodu výrazného zastoupení singles.  

Obr. 41a, b – Domácnosti jednotlivců seniorů podle velikostních skupin obce, 2011 

a) Zastoupení v rámci počtu HD   b) Zastoupení v rámci počtu domácností jednotlivců 

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Nejnižší podíl obyvatel ve věku 65 a více let a tedy i logicky domácností jednotlivců seniorů 

v rámci hospodařících domácností byl zjištěn v obcích s 500-2000 obyvateli. Pokud se však 

v takto populačně velkých obcích domácnosti jednotlivců vyskytují, jedná se ze 40 % o seniora. 

Zcela minimální podíl domácností jednotlivců seniorů jak v rámci hospodařících 

domácností, tak v rámci domácností jednotlivců byl zjištěn v zázemí velkých měst (Praha, 

Brno), kde převažují rodinné domácnosti a domácnosti singles (obr. 42). Zcela nejnižší 

zastoupení domácností jednotlivců seniorů vykazovaly SO ORP Černošice a Říčany (8 % ze 

všech hospodařících domácností). Naopak nejvyšší zastoupení měli jednotlivci senioři ve výše 

zmíněných vnitřních periferiích, především v půlprstenci kolem hranic Středočeského kraje 

a podél hranic některých krajů, tj. ve větší dojížďkové vzdálenosti od krajských center, 

s nedostatkem dobrých pracovních příležitostí a tedy s vyšším zastoupením starších věkových 

skupin. Maximální hodnota byla zjištěna v SO ORP Milevsko, kde podíl jednotlivců seniorů 

přesáhl více než 15 % všech hospodařících domácností.  
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Obr. 42 – Domácnosti jednotlivců seniorů v SO ORP, 2011 

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty  

 



Pavlína Habartová: Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat   98 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kapitola 6 

Zhodnocení výsledků o počtu a struktuře domácností ve 
sčítání lidu, domů a bytů 2011  

 

6.1 Úvod 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 znamenalo historický průlom v řadě sčítání lidu na našem území, 

jak svými technickými postupy, tak v některých ohledech novými metodickými koncepty, často 

vynucenými mezinárodními požadavky. Zatímco některé byly žádoucí a měly jednoznačně 

pozitivní vliv na výsledky sčítání lidu, některé způsobily komplikaci či ne zcela reálný obraz 

skutečnosti. V oblasti zjišťování domácností existuje několik klíčových bodů, které mohlo 

výsledky domácností ovlivnit. Jednalo se o vícekanálový sběr dat, nový koncept obvyklého 

pobytu, i automatizované zpracování dat. 

6.2 Vliv změny metodiky  

Nejen z hlediska automatického zpracování dat, ale i metodiky domácností bylo sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2011 důležitým mezníkem v historii sčítání lidu. Z důvodu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 bylo obyvatelstvo sčítáno na základě místa 

obvyklého pobytu, stejně tak domácnosti byly založeny na konceptu obvyklého pobytu. Poprvé 

byly v roce 2011 také samostatným typem domácnosti odvozovány i domácnosti složené z párů 

stejného pohlaví.  

Významným způsobem byla vícekanálovým sběrem a automatickým zpracování dat 

ovlivněna také podoba sčítacího formuláře. Na druhé straně bytového listu se nově objevila 

tzv. matice vztahů, která umožňovala zjednodušený způsob deklarace vztahů mezi členy 

domácnosti. Jelikož nemohl být výčet vztahů na vstupu vyčerpávající, ve zpracování dále 

nebylo fakticky možné odvodit detailní informace o veškerém složení hospodařící domácnosti. 

Ty se v tomto sčítání proto staly nejmenší jednotkou domácností a koncept cenzových 

domácnosti se sčítáním v roce 2011 zanikl. 
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6.2.1 Koncept hospodařících domácností  

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 poprvé od roku 1970 neumožňuje sledovat časovou řadu tří typů 

domácností. Nejmenší jednotkou zpracování se na místo cenzových domácností staly 

domácnosti hospodařící. Jelikož se počet cenzových a hospodařících domácností dlouhodobě 

snižoval a již v roce 1991 bylo 98 % hospodařících domácností tvořeno pouze jedinou cenzovou 

domácností, informační ztráta není nijak významná. 

Tab. 24 – Struktura hospodařících domácností v letech 1970–2011, Česká republika 

Typy domácností 1970 1980 1991 2001 20111) 

Hospodařící domácnosti  3 365 407 3 790 977 3 983 858 4 216 085 4 375 122

tvořené (v %) 

s 1 cenzovou domácností 96,1 97,9 98,4 98,7 98,4

se 2 cenz. domácnostmi 3,8 2,0 1,6 1,2 1,6

se 3 a více cenz. dom.     0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Poznámky: 1) Jako hospodařící domácnost (HD) tvořená 1 cenzovou domácností (CD) je považována HD tvořená 
domácnosti jednotlivce, vícečlennou nerodinnou domácnosti nebo jednou rodinou; jako hospodařící domácnost 
tvořená 2 a více CD je považována HD tvořená 2 a více rodinami 

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

Odhad základní struktury hospodařících domácností podle počtu cenzových domácností je 

na základě dostupných výsledků možný i v roce 2011 (viz tab. 24). Jelikož počet cenzových 

domácností jednotlivců33 a nerodinných vícečlenných domácností je roven počtu hospodařících 

domácností stejného typu, hospodařící domácnosti s více než 1 cenzovou domácností jsou 

představovány pouze rodinnými domácnosti s více než 1 rodinou. Lze proto odvodit podíl počtu 

hospodařících domácností s více než 1 cenzovou domácností na méně než 2%.  

   Obr. 43 – Vývoj počtu cenzových domácností podle typu v letech 1970–2011, ČR 

 
Poznámky: V roce 2011 odhad počtu úplných a neúplných rodin, v letech 1970–2011 počet  
cenzových domácností 

Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1974, 1982, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

                                                            
33 Základním předpokladem pro odvození domácnosti jednotlivce a vícečlenné nerodinné domácnosti v letech 1970–
2011 jako cenzová domácnosti bylo samostatné hospodaření.   
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Zatímco změna metodiky hospodařících domácností v roce 2011 časovou řadu cenzových 

domácností jednotlivců i vícečlenných nerodinných domácností nenarušila, počty cenzových 

rodinných domácností nejsou zcela beze zbytku srovnatelné. Důvodem je neznámá detailní 

struktura hospodařících domácností se 3 a více rodinami v roce 2011. Tento typ domácnosti byl 

během odvozování domácností kódován jediným kódem typu domácnosti a nelze již podrobnou 

strukturu dohledat, pouze odhadnout expertním odhadem na základě struktury domácností 

tvořené 2 rodinami. Díky velmi nízké četnosti domácností tvořených 3 a více rodinami (653) lze 

však možné zkreslení trendů považovat za zcela zanedbatelné (obr. 43). 

Osoba v čele domácnosti byla vzhledem k limitům automatického zpracování odvozována 

pouze u hospodařících domácností tvořených jednou rodinou a logicky u jednotlivců. Celkově 

se jedná o 6,5 % hospodařících domácností, které nelze dále třídit podle vlastností osoby v čele 

domácnosti. V přepočtu na cenzové domácnosti můžeme proto konstatovat, že časové řady 

cenzových domácností byly v roce 2011 zachovány do úrovně detailu ukazatelů osob v čele až 

u 92 % cenzových domácností. Jedná se tedy o 8% informační ztrátu. 

Zánik konceptu cenzových domácností je v souladu jak s dlouhodobými trendy sbližování 

počtu cenzových a hospodařících domácností, tak s celosvětovou tendencí sběru dat vstříc 

používání dostupných administrativních dat. Stejně tak i koncept hospodařících domácností se 

z důvodu využívání administrativních zdrojů dat stává v mezinárodním měřítku stále méně 

použitelným. Tzv. soukromé domácnosti jsou stále častěji představovány domácnostmi 

bytovými, přičemž hlavní pozornost je věnována tzv. rodinným jádrům žijícím samostatně 

v bytě. 

6.2.2 Koncept obvyklého pobytu 

Další významnou metodickou novinkou byl koncept obvyklého pobytu. Každé osobě bylo 

odvozeno místo obvyklého pobytu (viz kapitola 3), na základě kterého byla zařazena, případně 

doplněna do příslušné domácnosti. Takový koncept se stal zcela přelomovým, přičemž hlavní 

myšlenkou bylo zachycení faktického stavu obyvatelstva a domácností a to nejen v územním 

detailu, ale i z hlediska spolehlivějších struktur domácností. 

Obr. 44 – Struktura obyvatelstva podle shody trvalého a obvyklého pobytu a podle věku, 2011 

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 
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 Celkově bylo více než 90 % obyvatel sečteno v místě svého obvyklého pobytu. A celkem 

89 % obyvatel byla jako adresa obvyklého pobytu odvozena adresa jejich trvalého bydliště, 

přičemž shoda obou adres významně závisela na věku a sociodemografických charakteristikách. 

Nejvýraznější rozdíly mezi adresami byly zjištěny v zázemí největších měst a zejména 

u obyvatel v mladším produktivním věku (Šanda, 2015) a u nejmladších dětí. Jak je patrné 

z obrázku 44, zcela největší diference byly zaznamenány ve věkové skupině 24–30 let. V tomto 

věku téměř 20 % obyvatel fakticky žilo mimo místo svého trvalého bydliště. Naopak maxima 

shody obou adres trvalého pobytu bylo dosaženo ve věkové skupině 70–44 let (více než 95 %).  

Vzhledem k silné závislosti na věku se tendence bydlení mimo místo svého trvalého pobytu 

odráží také v postavení osoby v domácnosti (viz tab. 25). Zatímco největší shoda obou adres 

byla zjištěna u osob v postavení manžel/ka, prarodičů s vnoučaty či dětí, nejvýraznější rozdíly 

byly zjištěny (vyjma osob žijících mimo HD - bezdomovců a osob žijících v zařízeních, jejichž 

způsob bydlení tyto rozdíly předpokládá) u nesezdaných soužití (29 %) a vícečlenných 

nerodinných domácností (27 %). U těchto typů domácností lze proto očekávat, že jejich 

výsledné četnosti byly nejvíce ovlivněny (v tomto případě navýšeny) změnou konceptu 

zařazování osob do domácností na základě místa obvyklého pobytu. V případě nesezdaných 

soužití v pozitivním smyslu, v případě vícečlenných domácností ve smyslu negativním. 

Tab. 25 – Obyvatelstvo podle postavení v domácnosti a shody adresy místa trvalého a 
obvyklého pobytu, 2011 

Postavení osoby v domácnosti 
Odlišná adresa 

obvyklého a 
trvalého pobytu 

Adresa obvyklého 
pobytu na adrese 
trvalého pobytu 

Manžel/manželka 5,7 94,3 

Druh/družka 29,3 70,7 

Registrovaný partner 18,2 81,8 

Partner ve faktickém partnerství 22,0 78,0 

Osamělý rodič 10,3 89,7 

Prarodič žijící s vnoučaty 4,1 95,9 

Dítě 7,9 92,1 

Vnouče žijící s prarodiči/prarodičem 12,2 87,8 

Další osoba v domácnosti 16,0 84,0 

Osoba v domácnosti tvořené 2+ rodinami 7,7 92,3 

Osoba v domácnosti jednotlivce 16,3 83,7 
Osoba v ostatní nerodinné vícečlenné 
domácnosti 27,4 72,6 

Osoba v rodinné domácnosti v zařízení 61,8 38,2 

Osoba mimo hospodařící domácnost 42,4 57,6 

     Jednotlivec žijící v zařízení 40,2 59,8 

     Bezdomovec 79,2 20,8 

Celkem 10,8 89,2 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

6.2.2.1  Odhad vlivu konceptu obvyklého pobytu na nesezdaná soužití  

Hospodařící domácnosti tvořené jedním nesezdaným soužitím zaznamenaly od roku 1991 velmi 

výrazný nárůst (viz kapitola 5) a představují v současné době již více než desetinu všech 

domácností s jednou úplnou rodinou. Na základě porovnání adres místa trvalého a obvyklého 

pobytu u osob žijících jako druh / družka, lze odhadovat, že vedle demografického chování 

české populace spolu s vyšší dostupností bytů se na zvýšení počtu nesezdaných soužití velmi 
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výrazně podílela právě změna metodiky zařazování osob do bytů a domácností. Zatímco 

v předchozích sčítáních byly faktické počty nesezdaných soužití podhodnoceny právě 

podmínkou společného trvalého bydliště pro jejich odvození, sčítání lidu 2011 umožnilo poprvé 

v historii moderních sčítání podchytit i takové páry, kdy alespoň jeden z partnerů měl odlišné 

trvalé bydliště.  

 Přestože více než polovina nesezdaných soužití byla stále tvořena partnery se společným 

shodným místem trvalého pobytu, 40 % partnerů v nesezdaném soužití mělo odlišné trvalé 

bydliště. Jinými slovy, pokud by metodika zařazování osob ve sčítání lidu 2011 byla založena 

na místě trvalého bydliště jako tomu bylo v předchozích sčítáních, podařilo by se zachytit pouze 

60 % nesezdaných soužití zjištěných v roce 2011. Vliv nové metodiky může být odhadován na 

příspěvek 90 tisíc domácností. 

Nesezdaná soužití, kdy alespoň jeden z partnerů má odlišnou adresu místa obvyklého 

a trvalého pobytu, převažují spíše v nižších věkových skupinách z důvodu obecně vyšší 

mobility právě u těchto věkových skupin. Jejich zcela nejvyšší podíl byl zjištěn u nesezdaných 

soužití s osobou v čele ve věku 22 let, přičemž ve věku 20–26 let se jedná o více než 60 % 

takových případů. S přibývajícím věkem obou partnerů se zastoupení těchto párů snižuje 

a převažují ty se shodným místem trvalého i faktického bydliště. 

Obr. 45 – Struktura nesezdaných soužití se shodným a odlišným místem trvalého a obvyklého 
pobytu podle věku osoby v čele, 2011 

 
Poznámka: TP = místo trvalého pobytu, OP = místo obvyklého pobytu 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Stejné závěry je možné učinit při pohledu na obrázek 45 zobrazující rozložení obou skupin 

nesezdaných soužití podle věku osoby v čele domácnosti. I přes výrazné ovlivnění obecnou 

věkovou strukturou nesezdaných soužití (významná převaha mladších věkových skupin) je 

jasně patrné, že příspěvek díky nové metodice je soustředěn nejvíce u osob v čele mezi věky 

28–32 let, kde dohromady představuje čtvrtinu nesezdaných soužití zachycených díky 

zařazování na základě obvyklého pobytu. 

Jak již bylo naznačeno výše, shoda trvalého a obvyklého bydliště závisí také na počtu 

obyvatel v obci, ve které osoba žije. Zatímco v nejmenších obcích 75 % nesezdaných soužití 

bylo tvořeno partnery se stejným trvalým bydlištěm, se vzrůstajícím počtem obyvatel v obci se 
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míra shody trvalého bydliště partnerů významně snižuje. V největších městech nad 100 tisíc 

obyvatel více jak polovina nesezdaných soužití byla zjištěna jen díky konceptu obvyklého 

pobytu. Výsadní postavení má Praha, kde dokonce 57 % nesezdaných partnerů mělo odlišné 

trvalé bydliště (obr. 46). Lze však předpokládat, že absolutní i relativní podíl nesezdaných párů 

s odlišným trvalým bydlištěm je ještě vyšší.  

Obr. 46 – Struktura nesezdaných soužití podle míry shody (%) trvalého a obvyklého bydliště 
podle velikostní skupiny obce obvyklého pobytu, 2011 

  
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

6.2.3 Páry stejného pohlaví 

Další metodickou změnou, která měla potenciál ovlivnění výsledných struktur domácností, bylo 

samostatné kódování párů stejného pohlaví, a to jako registrovaná nebo faktická partnerství 

(nesezdané soužití partnerů stejného pohlaví) a jejich zařazení do celku úplných rodin. Až do 

roku 2001 včetně byly takové domácnosti odvozeny jako vícečlenné nerodinné. Teprve 

s přijetím zákona o registrovaném partnerství v roce 2006 se v SLDB 2011 staly takové zápisy 

na druhé straně bytového listu metodicky přípustné, a to nejen svazky de iure, ale i faktické. 

Jak je z tabulky 17 na str. 71 patrné, páry stejného pohlaví představovaly v roce 2011 pouze 

0,22 % všech hospodařících domácností s jednou úplnou rodinou. Proto bylo navýšení, resp. 

zpomalení klesajícího trendu počtu úplných rodin zjišťováním domácností tohoto typu zcela 

nepatrné. 

6.3 Vliv terénních prací a zpracování dat 

Víc než samotná metodika odvozování domácností se však na výsledných údajích o struktuře 

domácností podílely novým způsobem provedené terénní práce sběru dat (pomocí externího 

dodavatele) a možnosti automatického zpracování dat. Algoritmus odvozování domácností 

vycházel z předpokladu, že budou splněny všechny výchozí podmínky sběru dat, zejména 

zajištěna propojitelnost údajů za domy, byty a osoby pomocí bezchybně vyplněných identifikací 

formulářů, a že všechny vstupní údaje budou korektní. Tyto předpoklady se však nenaplnily. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

do 199 obyvatel

200 ‐ 499 obyvatel

500 až 999 obyvatel

1000 až 1999 obyvatel

2000 až 4999 obyvatel

5000 až 9999 obyvatel

10000 až 19999 obyvatel

20000 až 49999 obyvatel

50000 až 99999 obyvatel

100 000 ‐ 199 999 obyvatel

200 000 ‐ 499 999 obyvatel

1 000 000 a více obyvatel

%



Pavlína Habartová: Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat   104 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zpracování dat muselo reagovat na vícekanálový sběr formulářů. K hlavní technické inovaci 

– elektronickým formulářům – se přidala ještě možnost zasílání formulářů poštou na adresu 

P. O. Boxu a neoficiální možnosti sběru formulářů na kontaktních místech České pošty nebo 

ČSÚ. Z důvodu vysokého podílu formulářů zaslaných poštou (60 %) nemohla být velká část 

formulářů jakkoli kontrolována a zpracování dat tak muselo spoléhat pouze na práci sčítacích 

komisařů během distribuce formulářů. Identifikace formulářů však nebyla vyplňována korektně, 

což mělo za následek obrovské problémy při vzájemném propojování všech tří entit (osoby –

domy – byty). 

6.3.1 Neprovázanost formulářů a chybějící číslo bytu 

Základním předpokládaným identifikátorem každého formuláře za osobu a byt bylo číslo bytu, 

které vyplňoval sčítací komisař během distribuce formulářů. Na základě tohoto identifikátoru 

měla být během zpracování každá osoba v případě shody místa sečtení a obvyklého bydliště 

propojena s konkrétním bytem. V případě odlišného místa sečtení a obvyklého bydliště pak byla 

tzv. přesouvána / zařazena do bytu, kde obvykle bydlela.  

V průběhu zpracování bylo zjištěno, že číslo bytu zcela chybělo u 3 % bytů a 11 % osob. 

Nekvalitní práci komisařů při vyplňování čísla bytu ilustruje také skutečnost, že ve 41 % 

případů bylo nutné číslo bytu v průběhu zpracování opravit, tj. doplnit či přečíslovat. To mělo 

za následek, že se ve skupině tzv. přesouvaných osob uměle vyskytly případy osob s místem 

sečtení v místě obvyklého bydliště, u kterých nebyl řádně identifikován byt. Takové osoby byly 

zařazovány do bytu na základě jiných alternativních způsobů (předem či ad hoc definované 

postupy na základě pravděpodobnosti, rodinné vazby z registru obyvatel, shoda příjmení aj.) 

Všechny alternativní způsoby byly však zatíženy nepřesnostmi, které často mohly vést 

k většímu množství potenciálních chyb během zařazování osob do bytů a domácností. Bez 

řádné identifikace případně bez deklarace vzájemných vztahů zařazovaných osob do stejné 

domácnosti se jejich propojení s ostatními členy domácnosti dalo velmi obtížně realizovat.  

Zejména pak faktické soužití bylo bez dostatečných vstupních informací téměř nezjistitelné. 

6.3.2 Pořízení dat o složení domácností 

K dalšímu negativnímu prvku zpracování (vynucené minimalizací validovaných položek po 

fázi skenování formulářů) bylo technicky ne zcela optimální pořízení dat o složení domácnosti.  

Obr. 47 – Ukázka skenování druhé strany bytového listu, sčítání lidu domů a bytů 2011 

  

výstup: „PKA*ŽL A*GMSTIN“ 

Zdroj: ČSÚ, 2015 

Druhá strana bytového listu, kde byl uveden seznam osob bydlících v bytě, se skenovala, ale 

již dále se neověřovala správnost a čitelnost pořízeného záznamu (viz obr. 47), takže jména 

osob byla neúplná nebo zkomolená, což do určité míry limitovalo v dalším procesu zpracování 

propojování osob s byty. 
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6.3.3 Osoby doplněné z registru obyvatel 

Další významnou novinkou SLDB 2011, která mohla do určité míry ovlivnit na strukturu 

domácností, bylo využití registru osob (databáze fyzických osob, DFO, vycházející 

z Informačního systému evidence obyvatelstva (ISEO) Ministerstva vnitra) jak při doplňování 

některých chybějících atributů, tak při doplnění celých chybějících datových vět za splnění 

předem daných podmínek.  

Tab. 26 – Doplněné osoby z registru obyvatel podle postavení osoby v domácnosti, SLDB 2011 

Postavení osoby v domácnosti 

Doplněné osoby z registru obyvatel 

v % z celkového 
počtu osob s daným 

postavením 

v % z celkového 
počtu osob 

doplněných z 
DFO 

Manžel/manželka 0,9 9,5
Druh/družka 0,3 0,4
Registrovaný partner 2,8 0,0
Partner ve faktickém partnerství 1,4 0,0
Osamělý rodič 3,2 5,1
Prarodič žijící s vnoučaty 0,3 0,0
Dítě 2,1 16,3
Vnouče žijící s prarodiči/prarodičem 1,1 0,1
Další osoba v domácnosti 8,8 10,9
Osoba v domácnosti tvořené 2+ rodinami 1,1 1,1
Osoba v domácnosti jednotlivce 4,7 18,8
Osoba v ostatní nerodinné vícečlenné domácnosti 18,1 26,0
Osoba v rodinné domácnosti v zařízení 2,5 0,1
Osoba mimo hospodařící domácnost 21,0 11,7

Jednotlivec žijící v zařízení 22,3 11,7
Bezdomovec 0,0 0,0

Celkem 3,3 100,0

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Celkově bylo z registru osob doplněno více jak 3 % osob (tab. 26). Nejčastěji tímto 

způsobem byla osoba zařazena do vícečlenné nerodinné domácnosti (z 26 %), jako jednotlivec 

(19 %) a dítě (16 %). Téměř jedna pětina osob v ostatních vícečlenných nerodinných 

domácností byla tvořena právě osobami doplněnými z registru osob, přičemž nejčastější 

příčinou bylo nenalezení přímé příbuzné osoby při zařazování do místa trvalého pobytu.  

6.3.4 Automatizované zařazování osob do domácností 

Během zpracování dat byly manuální postupy z důvodu úspory času využity pouze minimálně, 

a to během kódování textových položek a záznamů o adrese. Všechny další procesy zpracování 

dat, včetně propojování a zařazování osob byly provedeny automatizovaně během šesti fází. Pro 

zbývající případy osob, které nebylo možné propojit ani zařadit automatizovaně podle 

připraveného algoritmu, byla vyvinuta aplikace pro manuální zařazování osob. K jejímu použití 

však nakonec nedošlo. Pro těchto 37 tisíc osob, byly nakonec připraveny ad hoc scénáře 

zařazení bez nutnosti posuzování operátorem. Toto dodatečné zařazování zvýšilo vedle osob 

v zařízení hlavně počet vícečlenných nerodinných domácností, jejichž počty jsou tímto ve 

výsledcích jednoznačně nadhodnoceny. 



Pavlína Habartová: Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat   106 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tab. 27 – Domácnosti podle počtu osob s místem obvyklého pobytu v místě sečtení (v %), SLDB 2011 

Typ domácnosti 
Všechny osoby 
v domácnosti    
s OP na MIS 

1 osoba       
v domácnosti   

s OP odlišným 
od MIS 

2 osoby        
v domácnosti    

s OP odlišným 
od MIS 

3+ osoby      
v domácnosti   

s OP odlišným 
od MIS 

Domácnost jednotlivce 91,8 8,2 0,0 0,0

Domácnosti prarodičů s vnoučaty 92,6 5,7 1,3 0,4

Ostatní vícečlenná nerodinná domácnost 73,4 12,3 10,4 3,8

HD s 1 rodinou bez dalších osob 94,1 3,4 1,7 0,8

HD s 1 rodinou s příbuznou osobou 88,8 6,5 1,4 3,4

HD s 1 rodinou s další nepříbuznou osobou 85,0 9,1 2,7 3,3

HD s 2+ rodinami 89,6 7,5 1,7 1,2

Celkem 91,9 5,7 1,5 0,9

Poznámka: MIS = místo sečtení, OP = místo obvyklého pobytu 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Častý vznik ostatních vícečlenných nerodinných domácností jako důsledek přesouvání osob 

dokumentuje také tabulka 27. Zatímco v téměř 90 % rodinných domácností byly všechny osoby 

sečtené v místě svého obvyklého pobytu, v případě ostatních vícečlenných nerodinných 

domácností byla více než čtvrtina z nich odvozena na základě přesunu alespoň jedné osoby 

v domácnosti na místo obvyklého pobytu. Můžeme tedy konstatovat, že až čtvrtina ostatních 

vícečlenných domácností (50 tisíc) může být pravděpodobně nadhodnocena přesouváním osob 

na místo obvyklého pobytu, ať již z důvodu nenalezení osoby v seznamu osob na bytovém listě, 

či neexistujících přímých rodinných vazeb z registru obyvatel. Na druhou stranu nelze tímto 

usuzovat na neúspěšnost či nespolehlivost určování příbuzenských vazeb automatického 

přesouvání osob na základě obvyklého pobytu. V 7 % rodinných domácností byl všem členům 

odvozen konkrétní příbuzenský vztah i po automatizovaném přesouvání minimálně jedné osoby 

z místa sečtení, což představuje v absolutním počtu dokonce 167 tisíc domácností. Jak však 

napovídá tabulka 27, ve většině domácností (92 %) byli všichni členové domácnosti sečteni 

v místě obvyklého pobytu a žádné další přesouvání nebylo nutné. 

Na základě zkušeností předchozích cenzů, kdy existovala centrální vyznačovací střediska 

a kontrolní pracoviště a datové soubory byly korigovány manuálně, lze zhodnotit, že 

individuální řešení konkrétních vstupních dat bylo z pohledu jejich kvality bez pochyby 

efektivnější. Na druhou stranu bylo však časově i personálně náročnější. Z toho důvodu byly 

v roce 2011 automatizované postupy využity v co nejvyšší možné míře. 

Důsledek nekvalitně provedených terénních prací ve formě omezených možností 

následného zařazování osob do domácnosti ilustruje také věková struktura obyvatel podle 

postavení v domácnosti (viz obr. 48). Konkrétně můžeme považovat za nadhodnocený vyšší 

podíl osob v nejmladším věku v postavení jako další osoba v domácnosti či ostatních 

vícečlenných nerodinných domácností. U osob v nízkém věku bylo sice takové zařazení 

povolené, nejpravděpodobnější je však postavení dítě, případně vnouče, či osoba v domácnosti 

tvořené 2 a více rodinami. 

Lze tedy odhadnout, že u 90 % osob mladších 15 let (více jak 1,3 miliónu osob) proběhlo 

automatické propojení, příp. zařazení do domácností zcela v pořádku. Potenciální nesprávné či 

sporné nenalezení přímého příbuzenského vztahu je odhadováno celkově až na 10 %, a to 
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z důvodu chybných vazeb v registru obyvatel, chybné identifikace v terénu, nevyplněného 

seznamu osob aj., nejčastěji však u osob doplňovaných z registru obyvatel.  

Obr. 48 – Struktura obyvatel podle postavení osoby v domácnosti a věku, SLDB 2011 

   
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Na základě struktury osob podle postavení v domácnosti (obr. 48) je dále možné pozorovat 

vyšší podíl ostatních vícečlenných nerodinných domácností 20–30 let, tedy ve věkové kategorii 

s nejvyšší pravděpodobností rozdílu adres trvalého a obvyklého pobytu. 

6.4 Mezinárodní srovnání struktur domácností  

Zhodnocení výsledků o struktuře domácností je možné do určité míry provést i na základě 

srovnání s výsledky sčítání lidu v ostatních evropských zemích. Srovnání je však limitováno 

použitými metodickými koncepty, které mohou v některých případech ovlivňovat výsledné 

struktury domácností (např. koncept bytových a hospodařících domácností, podrobněji 

v kapitole 7).  

Struktura domácností v Evropské unii a zemích EHP (viz kapitola 7) kopíruje jak 

demografické chování porovnávaných zemí, tak jejich ekonomickou situaci. Česká republika se 

nachází v pomyslném středu žebříčku struktury domácností těchto zemí, blížící se formováním 

domácností spíše zemím západní a severní Evropy než zemím jihoevropským. Dosahuje 

průměrných hodnot v zastoupení jednotlivců a lehce podprůměrných v zastoupení domácností 

tvořených 2+ rodinami a domácností tvořených 1 rodinou – sezdaným párem. Zastoupení 

nesezdaných soužití v České republice je o 33 % nižší celoevropský průměr (tab. 28). Naopak 

nadprůměrné hodnoty byly zjištěny v zastoupení vícečlenných nerodinných domácností a také 

neúplných rodin, což je však v souladu s celoevropskými trendy v úrovni rozvodovosti.  
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Tab. 28 – Struktura soukromých domácností v České republice a v Evropě (v %), 2011 

Území 

Typ domácnosti 

domácnosti 
jednotlivců 

vícečlenné 
nerodinné 

domácnosti

1 úplná 
rodina - 
sezdané 
soužití 

1 úplná 
rodina - 

nesezdané 
soužití 

1 neúplná 
rodina 

2+ rodiny 

Česká republika 32,5 4,9 42,5 5,4 13,0 1,6

Evropa – průměr 31,6 3,1 45,4 8,1 9,7 2,1

Evropa – min. hodnota 20,8 0,6 30,1 1,7 5,6 0,0

Evropa – max. hodnota 41,0 6,9 61,4 16,0 18,5 19,1

Evropa – medián 32,6 2,7 44,6 7,7 10,1 1,7

Index 

ČR / Evropa – průměr (v %) 102,9 156,6 93,7 67,0 134,6 76,1

ČR / Evropa – medián (v %) 99,6 185,7 95,3 70,9 129,1 95,2

Poznámka: Evropa = členské země Evropské unie a země EHP 

Zdroj: Census Hub, vlastní výpočty 

Stejně tak srovnání struktur osob podle postavení v domácnosti napříč evropskými zeměmi 

vypovídá o nadprůměrném podílu osob žijících ve vícečlenných nerodinných domácnostech 

nebo jako další osoba, což je v souladu s předpokladem o jejich nadhodnocení (viz výše). Na 

druhou stranu je ovšem Česká republika jedinou z velmi mála zemí, která dodržuje metodické 

pravidlo shodnosti struktury domácností se strukturou osob podle postavení v domácnosti, proto 

je při hodnocení struktur osoby podle jejich postavení v domácnosti nutné dbát zvýšené 

opatrnosti. 

6.5 Porovnání s ostatními zdroji dat o domácnostech 

Přestože sčítání lidu stále představuje zásadní zdroj dat o domácnostech především z důvodu 

schopnosti zachycení struktur domácností i v podrobném územním detailu, nejedná se o jediný 

datový zdroj o struktuře domácností. Dalšími datovými zdroji jsou výběrová šetření Životní 

podmínky (SILC), Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) a statistika rodinných účtů, přičemž 

nejvyužívanější jsou především z hlediska velikosti výběrového vzorku právě VŠPS a SILC. 

VŠPS je čtvrtletní šetření s výběrovým souborem přibližně 25 tisíc bytů (63 tisíc vyšetřených 

osob), které zaručuje srovnatelné výsledky počínaje rokem 1993. V rámci šetření SILC je ročně 

šetřeno pouze 8 tisíc domácností (20 tisíc osob) a jeho hlavním cílem je získávat časové řady 

dat o sociální a ekonomické situaci domácností. Obě šetření vycházejí z definice obvyklého 

pobytu a využívají koncept hospodařících domácností. Jelikož se v obou případech jedná 

o výběrová šetření, součástí zpracování dat je jejich přepočítávání na základní soubor pomocí 

váhových schémat34 (Nývlt, Šustová, 2014).  

 Právě metody vážení a dopočtů jsou jedním z hlavních nedostatků výběrových šetření, na 

kterých závisí výsledné struktury dat. Dalším slabým místem výběrových šetření je relativně 

                                                            
34 Ve VŠPS se používá systém prostého vážení, přičemž váhy jsou konstruovány jako podíl počtu osob v populaci a 
počtu osob v populaci a počtu osob ve výběru ve stejné věkové skupině, pohlaví  okresu. Váha konkrétní domácnosti 
je pak počítána jako součet vah osob zahrnutých v domácnosti (Nývlt, Šustová 2014). V SILCu jsou na rozdíl od 
VŠPS údaje přepočítávány na populaci osob žijících v soukromých domácnostech v souladu s metodikou Eurostatu 
pomocí tzv. integrovaných vah, které minimalizují vliv non-response (v roce 2011 téměř 15%; ČSÚ, 2012). 
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vysoká míra non-response (zde 15–18 %), jejichž největší složku tvoří odmítnutí rozhovoru 

(Nývlt, Šustová, 2014: s. 206), a která může významným způsobem podhodnotit některé typy 

domácností (například domácnosti jednotlivců, které jsou snadněji nedostižitelné než domácnost 

vícečlenná). Naopak výhodou a zároveň velkým rozdílem mezi výběrovým šetřením a sčítáním 

lidu je způsob sběru dat, kdy výběrové šetření je prováděno proškoleným tazatelem, což 

umožňuje získání kvalitních dat o vazbách mezi členy domácnosti. S tím souvisí i způsob 

konstrukce domácností, jejíž typ je oproti sčítání určen tazatel (případně odvozen na základě 

vztahů, které jsou zaznamenávány tazatelem). Stejně tak obvyklé bydliště je určeno tazatelsky, 

zatímco ve sčítání lidu byl k jeho odvození využit speciální algoritmus vyhodnocující deklaraci 

o faktickém bydlišti.  

Tab. 29 – Struktura domácností v České republice podle 3 zdrojů dat a v Evropě (v %), 2011 

Typ hospodařící domácnosti SLDB SILC VŠPS 

SLDB - 
Evropské 

země 
(medián) 

Úplné rodiny 47,9 63,9 59,8 52,3

sezdané páry s dětmi do 15 let 12,4 17,6 16,5 x

nesezdaná soužití s dětmi do 15 let 2,0 3,6 2,7 x

Neúplné rodiny 13,0 11,4 9,3 10,1

neúplné rodiny s dětmi do 15 let 4,6 3,0 3,1 x

Nerodinné domácnosti 4,9 1,0 2,7 2,7

Domácnosti jednotlivců 32,5 23,7 28,2 32,6

Zdroj: Census Hub, Sčítání lidu, domů a bytů 2011; EU-SILC; VŠPS; Nývlt, Šustová, 2014; vlastní výpočty 

Všechny tyto a další odlišnosti ve sběru a zpracování dat vedou jednoznačně k rozdílům ve 

strukturách domácností mezi jednotlivými datovými zdroji (viz tab. 29). Zatímco pro výběrová 

šetření je typický vyšší podíl úplných rodin, zastoupení domácností jednotlivců je odhadováno 

na výrazně nižší úrovni než bylo zjištěno ze sčítání lidu, dokonce v případě SILCu na nižší 

úrovni než bylo ve sčítání lidu zjištěno v roce 1991 a o 9 % nižší než je evropský průměr. 

Nadhodnocení počtu vícečlenných domácností ve sčítání lidu se potvrzuje i v případě 

porovnání s výsledky výběrových šetření, které odhadují relativní zastoupení tohoto typu 

domácnosti o polovinu (VŠPS) až 80 % nižší (SILC). O nadhodnocení počtu vícečlenných 

nerodinných domácností lze uvažovat na úkor úplných rodin, nikoli však na tak vysoké úrovni 

jako je odhadováno ve výběrových šetřeních. Jak zobrazuje obrázek 49, již v roce 2001, kdy 

byly typy domácností odvozovány ve sčítání lidu manuálně, nedosahoval podíl úplných rodin 

tak vysokých hodnot jako je v současné době odhadováno výběrovými šetřeními. 

Určité diference byly dle očekávání zjištěny u sezdaných i nesezdaných párů s dětmi do 

15 let věku. Zatímco ve výběrových šetřeních je počet dětí odvozen podle zjištění tazatele, ve 

sčítání lidu byl v roce 2011 odvozen podle počtu osob s postavením dítě na základě deklarace 

vztahů na formuláři. Navíc, jak již bylo uvedeno dříve, automatizované zařazování osob podle 

místa obvyklého pobytu ve sčítání lidu se řídilo kromě vztahů na formuláři i vztahy v registru 

obyvatel, které však nebyly dostačující pro všechny typy příkladů. Kromě úplných rodin se 

tento postup mohl projevit pravděpodobně i na zastoupení neúplných rodin s dětmi, jejichž 

počet je v datech sčítání lidu vyšší než v datech výběrových šetření. 
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Obr. 49 – Podíl úplných rodinných domácností na celkovém počtu hospodařících domácností 
v letech 1991–2013 podle zdroje dat, Česká republika 

 
Zdroj: ČSÚ, 2003; FSÚ, 1992; Sčítání lidu, domů a bytů 2011; EU-SILC; VŠPS; vlastní výpočty 

6.6 Shrnutí 

Z hlediska metodiky byl nejvýraznější vliv na strukturu domácností pozorován u nového 

konceptu obvyklého pobytu, konkrétně u přesouvání osob na místo obvyklého pobytu, a to 

nejvíce u nesezdaných soužití a vícečlenných nerodinných domácností. Naopak koncept 

hospodařících domácností měl na časovou řadu struktury domácností zcela nepatrný efekt.  

Jednoznačně největší negativní efekt měly nekvalitně provedené terénní práce, které 

zapříčinily značné problémy ve zpracování dat, zejména v propojování sčítaných entit. Ne zcela 

pozitivní vliv mělo také doplňování chybějících osob z registru obyvatel, které zapříčinilo 

vysoké podíly nezjištěných odpovědí, či nutných imputací. Následná omezená možnost 

odvození širšího výčtu příbuzenských vztahů představovala komplikaci v zařazování těchto 

osob do domácností. Samotný způsob zařazování osob do bytů a domácností, který využíval 

téměř výhradně automatizované postupy, sice logicky limitoval kvalitu výstupů, algoritmus byl 

však natolik vyčerpávající, že vzhledem k nekvalitním vstupům lze jeho provedení označit za 

velmi úspěšné. Naprogramovaný algoritmus odvozování domácnosti již dále pouze jednoznačně 

odvodil typ domácnosti a neměl žádný přímý vliv na výslednou strukturu domácností. 

Z uvedené analýzy vyplývá, že nejvýrazněji byl jednoznačně ovlivněn počet vícečlenných 

nerodinných domácností, jehož nadhodnocení je možné odhadovat až na polovinu, takže podíl 

vícečlenných nerodinných domácností se pohybuje mezi 2,5–3 %. Naopak podhodnocení je 

možné předpokládat u úplných rodin se závislými dětmi, včetně nesezdaných soužití. Přestože 

se na počtu nesezdaných soužití příznivě projevil vliv konceptu obvyklého pobytu, jejich 

skutečný počet může být až o třetinu vyšší. Ve skutečnosti se podíl nesezdaných soužití může 

pohybovat mezi 7–8 % domácností, resp. 14–16 % úplných rodin. Určité nadhodnocení je 

možné předpokládat i u neúplných rodin, ne však nijak výrazné. Naopak počet domácností 

jednotlivců lze považovat za reálný. 

Struktura domácností z výsledků sčítání a výběrových šetření vykazuje sice v některých 

typech domácností určité odlišnosti, ze své podstaty jsou však zcela opodstatněné. Vzhledem ke 
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skutečnosti, že sčítání lidu je vyčerpávajícím šetřením, které zachycuje počet domácností 

v řádech miliónů a nepoužívá žádné další statistické metody vážení a odhadů a pouze 

zpracovává odpovědi respondentů, výsledky logicky nikdy nemohou stoprocentně odpovídat 

realitě. Přesto je nutné zdůraznit, že závěry této analýzy ukazují, že publikované údaje 

o struktuře domácností jsou až na výjimky spolehlivé, odpovídající historickým trendům od 

roku 1970. Zároveň jsou srovnatelné s mezinárodními trendy rodinného chování a utváření 

domácností. 
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Kapitola 7 

Domácnosti ve výsledcích sčítání lidu 2011 v Evropě 

 

7.1 Zdroj dat a metodika 

Zdrojem dat pro tuto deskriptivní analýzu byla využita databáze metodicky srovnatelných údajů 

ze sčítání lidu 2011 za všechny členské země Evropské unie a země EHP, tzv. Census hub35. 

Census hub je zcela nový nástroj na publikování výsledků sčítání lidu 2011, spravovaný 

Eurostatem, jehož cílem je poskytovat uživatelům na jednom místě mezinárodně srovnatelná 

data ze všech států EU a EHP. Nabízí uživateli definovat si vlastní kombinační třídění výstupů, 

přičemž zdrojem nejsou mikrodata, ale metodicky srovnatelná agregovaná data za osoby, byty 

a domácnosti, tzv. hyperkrychle, včetně příslušných metadat (Eurostat, 2014).  

Mezinárodní doporučení i nařízení Komise (ES) č. 1201/2009 pracují s pojmem soukromá 

domácnost. Soukromou domácností může být dle mezinárodních doporučení: 

 jednočlenná domácnost – tj. „osoba, která žije sama v bytě nebo obydlí nebo která 

obývá jako podnájemník samostatnou místnost (nebo místnosti) bytu, ale nevytváří 

s jinými obyvateli bytu vícečlennou domácnost podle níže uvedené definice“ 

(OSN, 2006) 

 vícečlenná domácnost - „skupina dvou nebo více osob, které společně obývají celý byt 

či obydlí nebo jeho část a společně si zaopatřují stravu a ostatní základní životní 

potřeby. Členové domácnosti mohou ve větším či menším rozsahu sdružovat své 

příjmy.“ (OSN, 2006). 

Tento koncept je v souladu s konceptem hospodařící domácnosti. V zemích, které však ve 

sčítání společné hospodaření nezjišťují (z důvodu realizace administrativního sčítání), lze tento 

koncept nahradit zjednodušeným pojetím bytové domácnosti, která zahrnuje všechny osoby 

žijící společně v bytě. Tyto odchylky v metodice mohou však hrát nemalou roli při hodnocení 

struktur a velikostí domácností. 

Druhý koncept rozlišovaný v mezinárodním prostředí je koncept rodiny a s ním spojený 

pojem rodinné jádro. Rodinné jádro je definováno „v užším významu jako dvě nebo více osob 

                                                            
35 Online přístup zde  https://ec.europa.eu/CensusHub2/query.do?step=selectHyperCube&qhc=false; data za země: 
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. 
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žijících v jedné domácnosti, kteří jsou ve vzájemném vztahu jako manželé, společně žijící pár, 

registrovaní partneři stejného pohlaví nebo jako rodič a dítě. Rodinné jádro tedy tvoří bud' pár 

bez dětí, nebo pár s jedním nebo více dětmi anebo osamělý rodič s jedním nebo více dětmi“ 

(OSN, 2006: s. 109). Taková definice se blíží definici rodinné domácnosti v SLDB 2011, avšak 

mezinárodní definice je ještě užší a vyčleňuje další osoby žijící v soukromé domácnosti jako 

osoby mimo rodinné jádro. Zatímco mezinárodní doporučení připouští začlenění vnoučat do 

definice dítěte, v nařízení Komise (ES) č. 1201/2009 byly domácnosti prarodičů nakonec 

začleněny do nerodinných domácností stejně jako je tomu v české metodice. 

Za účelem dosažení co nejvyšší míry srovnatelnosti dat byla následující analýza provedena 

pouze za země EU a EHP, jejichž výsledky jsou jak dostupné aplikací Census Hub, tak je jejich 

metodika v souladu s mezinárodními právními předpisy. 

7.1.1 Srovnatelnost dat 

Navzdory vyvinutým snahám mezinárodních organizací o harmonizaci evropských statistik, 

srovnatelnost dat je často stěžována odlišnými způsoby a organizací sběru dat. Přestože zdrojem 

dat je vždy sčítání lidu konané ve stejném časovém období, data ze sčítání lidu mohou být 

zjišťována různými způsoby, nejen formou vyčerpávajícího terénního šetření, ale například 

sběrem dat z registrů a administrativních zdrojů dat (viz příloha 3). Konkrétně například ve 

státech severní Evropy sčítání lidu v pravém slova smyslu prakticky neexistuje. Všechny data 

jsou sebrána z existujících administrativních zdrojů dat, popřípadě doplněna existujícími 

výběrovými šetřeními (př. Nizozemsko). V Německu se jednalo v roce 2011 naopak 

o kombinaci registrů, celoplošného a výběrového šetření. Tradiční vyčerpávající šetření je 

prováděno pouze v zemích s nedostatečnou základnou registrů a administrativních zdrojů dat, 

přičemž snahou většiny zemí je se trendu využívání administrativních zdrojů dat v nejbližších 

letech přiblížit.  

Nejvíce jsou způsobem sběru dat ovlivněna právě data za domácnosti, včetně volby 

metodických konceptů. Zatímco v zemích s tradičním sčítáním je možné získat co 

nejpodrobnější údaje o struktuře domácností, nejčastěji tedy hospodařících (v případě České 

republiky do roku 2001 dokonce cenzových), konstrukce domácností z administrativních sčítání 

jsou možná pouze na základě společného bydlení na evidované adrese a rodinných vazeb.  

Dalším limitujícím faktorem bylo až do minulého sčítání pojetí adresy bydliště, které bylo 

právě za účelem zvýšení srovnatelnosti omezeno na obvyklé bydliště. Přestože všechny 

domácnosti mají být podle mezinárodních právních předpisů nově determinovány právě 

společním místem obvyklého pobytu, statistické úřady toto pravidlo zpravidla pojímají různě 

a někdy ho zjednodušují na místo evidovaného pobytu (podobně viz OECD, 2014). 

7.2 Struktura a průměrná velikost soukromých domácností  

Struktura i průměrná velikost domácností odráží nejen použité metodické koncepty a s tím 

související sběr dat, ale především demografické chování a stárnutí populace, 

socioekonomickou úroveň dané země, včetně dostupností a struktury bytového fondu. 
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Jak dokládají mnohé studie (např. Hantrais, Letablier, 1996; Burch, Matthews, 1987, 

Bradbury, Peterson, Liu, 2014 aj.), velikost soukromé domácnosti se za posledních několik 

desetiletí napříč zeměmi výrazně snížila, zatímco počet domácností se zvyšuje. Stejně tak 

Keilman (2003) uvádí, že mezi roky 1970 a 2000 velikost domácnosti ve vyspělých zemích 

poklesla průměrně z 3,2 na 2,5 osob (Keilman, 2003). Podle výsledků posledních sčítání lidu 

v roce 2011 žilo v soukromé domácnosti v evropských zemích průměrně 2,42 osob, přičemž jak 

zobrazuje obrázek 50, se ukazatel pohyboval mezi 2,07 členy (Finsko) a  2,88 členy domácnosti 

(Slovensko).  

Obr. 50 – Průměrná velikost soukromé domácnosti a podíl domácností jednotlivců v evropských 
zemích, 2011 

 
Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Velký podíl na snižování velikosti soukromých domácností má kromě snižování počtu členů 

rodinného jádra zejména stárnutí populací evropských zemí. Zatímco v důsledku snižování 

úrovně porodnosti spolu s odkládáním plodnosti do vyššího věku můžeme pozorovat jak nižší 

počet dětí žijících v rodinách, tak úbytek úplných rodin, v důsledku stárnutí populace dochází 

k výraznému zvyšování zastoupení domácností jednotlivců i bezdětných úplných a neúplných 

rodin ve vyšším věku. 

Obr. 51a, b – Průměrná velikost soukromé domácnosti a její závislost na podílu domácností 

jednotlivců a velikosti rodinného jádra v evropských zemích, 2011 

 

   Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 
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Silnou závislost velikosti domácností na zastoupení domácností jednotlivců spíše než na 

velikosti rodinného jádra dokazují také obrázky 51a, b. Zatímco vztah na prvním obrázku 

vykazuje pozitivní, avšak slabou závislost, druhý se vyznačuje silnou negativní korelací. Jak 

graf prozrazuje, výrazná negativní závislost se logicky projevuje především v zemích severní 

a západní Evropy, kde je struktura domácnosti zastoupením domácností jednotlivců významně 

ovlivněna. Domácnosti jednotlivců představují v těchto zemích více než třetinu a ve Finsku, 

Estonsku a Norsku dokonce 40 % všech soukromých domácností (viz obr. 50).  

Obr. 52 – Struktura soukromých domácností v evropských zemích, 2011 

 
Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Přestože v žádné ze sledovaných zemí počet osob samostatně bydlících stále nepřesahuje 

počet rodinných domácností, v zemích severní Evropy převyšuje již počet domácností 

tvořených sezdaným soužitím (manželský pár, registrované partnerství apod.). Právě sezdaná 

soužití představují typ domácnosti s nevyšší variancí napříč Evropou. Zatímco ve státech 

severní Evropy, vč. pobaltských republik je zastoupení sezdaných soužití pouze třetinové 

v rámci všech domácnosti, ve státech jižní, popř. východní Evropy se stále jedná o tradiční 

a stále zdaleka nejpočetnější typ domácnosti jak v rámci celkového počtu domácnosti, tak 

v rámci rodinných domácnosti (viz obr. 52, 53). 

Rostoucí význam mají kromě jednotlivců také nesezdaná soužití. Ty představují v severní 

Evropě a ve Francii minimálně pětinu všech rodinných domácnosti (viz obr. 52). Naopak 

v zemích jako je Řecko, Polsko, Chorvatko a Slovensko pouze méně než 5 % rodinných 

domácností je tvořeno nesezdaným soužitím a jejich celkový počet je převyšován domácnostmi 

se dvěma a více rodinami.  

Jestliže Česká republika dosahuje průměrných hodnot v zastoupení domácností jednotlivců, 

sezdaných soužití a lehce podprůměrných v podílu nesezdaných párů, v případě neúplných 

rodin se nachází zcela vpředu pomyslného žebříčku. Nejvyšší zastoupení neúplných rodin 
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vykazují pobaltské státy (22–29 % rodinných domácností), následovány zeměmi střední 

Evropy. Naopak ve skandinávských státech neúplné rodiny představují průměrně pouze 12 % 

rodinných domácností. 

Obr. 53 – Struktura soukromých rodinných domácností v evropských zemích, 2011 

 
Poznámka: seřazeno podle zastoupení sezdaných soužití 

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Nejméně početnými domácnostmi zůstávají napříč Evropou domácnosti tvořené 2 a více 

rodinami spolu s vícečlennými nerodinnými domácnostmi (viz obr. 52). Oba typy domácností 

představují průměrně necelá 3 % všech domácností (celkově 6 %). Kromě samotného 

demografického chování výsledné hodnoty zastoupení těchto typů domácností ovlivnil 

především způsob sběru a zpracování dat spolu s použitými metodickými koncepty. Příkladem 

může být Slovensko s výrazně nadprůměrným zastoupení vícegeneračních domácností a také 

mimo jiné Česká republika v zastoupení nerodinných vícečlenných domácností, kde se projevily 

chyby v terénních pracích dodavatelské společnosti a nemožnost doplnění veškerých 

potřebných údajů z registru (viz kapitola 6). Přes metodické odchylky je možné potvrdit závěry 

například studie Iacovou, Skew (2010), která mimo jiné na základě dat EU-SILC zjistila 

největší intenzitu vícegeneračních domácností v zemích východní a jihovýchodní Evropy spolu 

se Slovenskem, Slovinskem a Polskem, které se svým rodinným chováním východním zemím 

silně podobají (Iacovou, Skew, 2010).  

7.3 Postavení osob v domácnosti 

Další možností, jak hodnotit formování rodin a domácností na základě dat ze sčítání lidu, je 

využití ukazatele postavení osoby v domácnosti. Má stejnou vypovídací hodnotu a navíc lze 

kombinovat s dalšími charakteristikami osob. Nevýhodou jsou však častější metodické 

odchylky a chyby v datech vzniklé během zpracování dat. 
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Obr. 54 – Osoby podle postavení v domácnosti v evropských zemích, 2011 

 
Poznámky: Do kategorie ostatních jsou řazeny další osoby žijící spolu s rodinných jádrem nebo osoby ve 
vícegeneračních a vícečlenných nerodinných domácnostech; Seřazeno podle podílu osob žijících v nesezdaném 
soužití 

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Stejné trendy formování domácností a rodinného chování napříč evropskými zeměmi 

ilustruje obrázek 54, zobrazující strukturu osob podle jejich postavení v domácnosti. V průměru 

téměř 40 % osob žilo v roce 2011 v manželském, registrovaném nebo jinak právně uznaném 

svazku osob, téměř 30 % žilo v postavení dítě, případně syn/dcera v domácnosti (v úplné nebo 

neúplné rodině) a 13 % osob žilo samostatně jako jednotlivci. Zatímco v nesezdaném páru žilo 

v zemích severní Evropy více než desetina osob, ve státech jihovýchodní a východní Evropy 

(včetně Polska) tak žila pouze méně než 4 % všech osob. 

7.3.1 Osoby žijící jako jednotlivci 

Osoby žijící samostatně jako jednotlivci jsou napříč všemi zeměmi koncentrovány především do 

nejvyšších věkových skupin a z důvodu nadúmrtnosti mužů jsou zastoupeny zejména 

samostatně žijícími ovdovělými ženami. Podíl žen ve věku 70 a více let žijících samostatně 

variuje mezi 28 % ve Španělsku a dalších zemích jižní Evropy až 65 % v Dánsku a ostatních 

státech severní Evropy. 

Stejně jako byly zaznamenány výrazné odchylky mezi zeměmi v podílu žen žijících 

samostatně s přibývajícím věkem (často z důvodu odlišných ekonomických podmínek 

a tradičních vzorců chování), zastoupení mužů žijících samostatně osciluje naopak v nižších 

věcích, kde je také jejich podíl nejvyšší (viz obr. 55a). Zatímco v Norsku více než třetina mužů 

ve věku 25–29 let žije samostatně, v Chorvatsku v této věkové skupině žije a hospodaří 

samostatně pouze necelých 6 % mužů.  
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Naopak nejnižší divergence byla u žen zjištěna ve věkové skupině 40–44 let, kdy žijí ženy 

zdaleka častěji v domácnosti jako rodič nebo partner v úplné nebo neúplné rodině, u mužů pak 

ve věkové kategorii 65–74 let.  

Obr. 55a, b – Osoby žijící jako jednotlivci (v %) podle věku a pohlaví ve vybraných zemích, 2011 

   

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Stejně jako výsledky sčítání lidu v České republice, i výsledky v ostatních zemích ukazují 

odlišný věkový profil mezi muži a ženami. Ve většině zemí muži častěji než ženy žijí 

samostatně až do 55 let věku, kdy začínají převažovat mezi jednotlivci ženy a z důvodu vyšší 

naděje dožití žen než mužů ve všech věcích, samostatně žijící ženy vstupují do domácnosti 

jednotlivce úmrtím partnera. Jejich zastoupení pak ve zcela nejvyšších věcích klesá z důvodu 

vyšší intenzity vstupu do jiné domácnosti jako další osoba nebo jako osoba žijící v zařízení. 

U mužů je jejich vyšší zastoupení v mladším věku naopak často vysvětlováno pozdějším 

průměrným věkem vstupu do úplné domácnosti jako manžel, partner nebo druh v nesezdaném 

soužití.    

7.3.2 Osoby žijící jako partneři v úplné domácnosti 

Věkový profil osob žijících v páru v úplné rodině má ve všech evropských zemích stejně jako 

v České republice tvar obráceného písmene U (viz obr. 56a, b). Zatímco u žen je patrný ve 

většině zemí vrchol ve věkové kategorii 30–44 let, u mužů naopak spíše ve starším věku          

60–74 let. V obou případech je však jasně zřetelný náhlý vzestup v mladém věku a rychlý 

pokles ve starším věku. Díky vyšší pravděpodobnosti žen přežít svého partnera, podíl žen 

žijících s partnerem se ve starším věku snižuje dříve z důvodu zvyšování podílu žen žijících 

samostatně. Pokud však muži ve věku 70–79 let žijí v domácnosti, až ze 75 % pravděpodobností 

žijí s partnerkou v úplné rodině (ženy 44%). 

Mezi evropskými zeměmi byly zjištěny rozdíly jak v samotném věkovém profilu, tak 

v intenzitě osob žijících v páru. Zatímco věkový profil je silně závislý načasování plodnosti 

a sňatečnosti (zde patrný především na příkladu Rumunska u žen) včetně úrovně úmrtnosti ve 

vyšších věcích, na intenzitě se projevuje kromě úrovně zmíněných demografických procesů také 
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neúplnost odvozování některých typů domácnosti. Ta je způsobená zejména nedostatečnou 

vstupní datovou základnou nebo v případě tradičního sčítání například sběrem dat. 

Obr. 56a, b – Osoby žijící jako partneři (v %) podle věku a pohlaví ve vybraných zemích, 2011 

 

Poznámka: jako partneři jsou definovány osoby žijící v páru v úplné rodině. 

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

7.3.2.1  Osoby žijící v nesezdaném soužití 

Typem domácností, kde již na konci minulého století byly zjištěny jedny z největších rozdílů 

mezi evropskými zeměmi, jsou nesezdaná soužití. Již v té době byly neformální soužití mnohem 

častější v zemích severní Evropy než na jihu Evropy (Kiernan, 1999).  

Obr. 57 – Osoby žijící v nesezdaném soužití podle věku v evropských zemích, 2011 

 

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Na základě výsledků posledních sčítání v roce 2011 je možné konstatovat, že tyto rozdíly 

jsou mezi evropskými zeměmi stále patrné, přestože se v některých zemích střední a východní 

Evropy stává neformální soužití bez jasné potřeby ho institucionalizovat stále častější formou 

partnerského soužití. Průměrně takovým způsobem žije mezi 1–14 % všech osob, přičemž 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15 25 35 45 55 65 75 85 95
Věk

ČR
Německo
Francie
Itálie
Polsko
Rumunsko
Norsko
Lotyšsko

MUŽI

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15 25 35 45 55 65 75 85 95
Věk

ŽENY

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ř
ec
ko

P
o
ls
ko

M
al
ta

C
h
o
rv
at
sk
o

Sl
o
ve
n
sk
o

K
yp
r

R
u
m
u
n
sk
o

Lu
ce
m
b
u
rs
ko

It
ál
ie

Č
es
ká
  …

Li
tv
a

Sl
o
vi
n
sk
o

Ir
sk
o

B
el
gi
e

P
o
rt
u
ga
ls
ko

N
ěm

ec
ko

Šp
an

ěl
sk
o

Lo
ty
šs
ko

R
ak
o
u
sk
o

B
u
lh
ar
sk
o

Šv
ýc
ar
sk
o

M
aď

ar
sk
o

Is
la
n
d

V
el
ká
 B
ri
tá
n
ie

N
iz
o
ze
m
sk
o

D
án
sk
o

Fr
an
ci
e

N
o
rs
ko

Fi
n
sk
o

Es
to
n
sk
o

P
o
d
íl 
o
so
b
 v
 n
ef
o
rm

ál
n
ím

 s
o
u
ži
tí
  z
 

p
o
čt
u
 o
so
b
 ž
ijí
cí
ch
 ja
ko

 p
ar
tn
er
 v
 ú
p
ln
é
 

ro
d
in
ě
 (
%
)

Celkem

25‐29 let



Pavlína Habartová: Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat   120 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nejnižší podíl byl i v roce 2011 zjištěn ve většině zemí jižní, východní a střední Evropy 

s výjimkou Maďarska a Bulharska, a nejvyšší tradičně v zemích severní, západní Evropy 

a pobaltských států, především Estonska. 

Ještě větší rozpětí bylo zaznamenáno v zastoupení takto žijících osob pouze v rámci úplných 

rodin, kdy se hodnoty pohybují mezi 3–31 % (viz obr. 57). Je tedy možné konstatovat, že 

v zemích severní Evropy, ve Francii, Nizozemsku a Velké Británii neformální soužití 

představují významnou alternativu manželství, jelikož více než 20 % osob žijících jako partner 

v úplné rodině je nesezdaných. Některé studie hovoří o trendu vzestupu vlivu nesezdaných 

soužití jako o deinstitucionalizaci manželství (např. Cherlin, 2004), je však nutné podotknout, 

že přestože právní řády některých zemí neobsahují legální termín pro neformální nebo 

nesezdané soužití, mohou s ním přesto pracovat a osoby v takovém soužití pak v některých 

oblastech mít podobné postavení jako osoby žijí v manželství (např. v České republice viz 

Mojžíšová 2006). Některé země, jako například Norsko nebo Švédsko mají však ve svém 

právním řádu termín nesezdané soužití dokonce ukotven a do určité míry tak harmonizují rozdíl 

mezi nesezdaným soužitím a manželstvím (Perelli-Harris, Gassen, 2012). Proto rozdíly nelze 

vysvětlovat jen odlišným demografickým chováním populací nebo ekonomickou vyspělostí 

země spolu s tradičními vzorci chování, ale především existujícími právními předpisy dané 

země, které potřebu legitimizovat vztah ovlivňují často nejvíce. 

Obr. 58a, b – Počet osob žijících v nesezdaném soužití k počtu osob žijících v sezdaném páru (v %) 
podle věku a pohlaví ve vybraných evropských zemích, 2011 

 
Poznámky: hodnota 100 % =  počet osob v nesezdaném soužití roven počtu osob v sezdaném páru 

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Přestože je věkový profil křivky osob žijících v nesezdaném soužití (viz příloha 8a, b) 

napříč evropskými zeměmi podobný, nachází se mezi zeměmi výrazné rozdíly v poloze 

i intenzitě vrcholu. Zdaleka nejčastěji volí formu nesezdaného soužití osoby ve věku 25–34 let 

(ženy v mladším věku než muži), kromě Itálie, Slovinska a Slovenska, kde  tímto způsobem 

nejčastěji žijí osoby ve věku 30–39 let (na Slovensku ještě později). Zatímco ve Skandinávii, 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20 30 40 50 60 70 80
Věk

ČR
Německo
Francie
Itálie
Polsko
Rumunsko
Norsko

MUŽI

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20 30 40 50 60 70 80
Věk

ČR
Německo
Francie
Itálie
Polsko
Rumunsko
Norsko

ŽENY



Pavlína Habartová: Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat   121 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estonsku, Nizozemsku, Francii a Velké Británii více než čtvrtina mužů a třetina žen v tomto 

věku žije v neformálním svazku, v Řecku a v Polsku se hodnoty pohybují pouze kolem 5 %.  

Nejvyšší podíl nesezdaných partnerů v rámci úplných rodin je však zaznamenán ve všech 

zemích v nejmladším věku a se vzrůstajícím věkem se velmi rychle snižuje průměrně na 

polovinu již kolem věku 25 let. Tento trend života v nesezdaném soužití jako formy předstupně 

manželství v mladším věku dokumentuje jak příloha 5a, b, tak obrázky 58a, b. Zatímco ve věku          

20–24 let téměř 90 % žen v partnerském soužití žije pouze neformálně, o deset let již později 

dvě třetiny žen žije v manželství.  

V některých zemích však přes globální vzestup vlivu nesezdaných soužití v mladších věku 

stále forma takového soužití nemá tak velkou oblibu, aby počet nesezdaných soužití převýšil 

počet manželských párů (viz obr. 58a, b). Příkladem je Řecko, Chorvatsko, Polsko, Slovinsko 

a Slovensko, kde byl zjištěn ve všech pětiletých věkových skupinách vyšší počet osob 

v manželském páru než v nesezdaném soužití. Pro porovnání v některých státech severní 

a západní Evropy počet osob v nesezdaném soužití ve veku 25–29 let převyšuje počet stejně 

starých osob v manželství více než třikrát. 

Přestože se Česká republika nachází v intenzitě nesezdaných soužití na základě oficiálních 

dat stále na půl cesty mezi severní a jižní Evropou, obliba života v nesezdaném soužití jako 

přestupně manželství od roku 2001 významně vzrostla (viz kapitola 5). Přihlédneme-li navíc 

k pravděpodobnosti podhodnocení počtu osob partnerů žijících v úplných rodinách (viz kapitola 

6), můžeme si všimnout přibližování se struktury úplných rodin (příloha 8a, b) těm 

zaznamenaným ve státech severní a západní Evropy. Věkový profil je však výrazněji klesající 

již okolo věku 30 let, spíše napodobující trend věkového profilu Německa než Norska nebo 

Francie, kde se podíl osob v nesezdaném páru drží déle na vyšší úrovni. 

7.3.3 Osoby žijící jako osamělý rodič 

Postavení v domácnosti jako osamělý rodič je napříč Evropou bez rozdílu charakteristické pro 

ženskou část populace. Jako osamělý rodič žilo v roce 2011 průměrně 8 % žen, v porovnání 

s 2 % mužů, jejichž podíl se však nepatrně zvyšuje. 

Zatímco dříve neúplné rodiny vznikaly nejčastěji Z důvodu úmrtí partnera, v průběhu 

20. století se častěji objevují neúplné rodiny vzniklé důsledkem rozvodu manželství (či rozpadu 

partnerství), které ve skladbě neúplných rodin významně převažují (Šťastná, 2009). Hlavní 

demografický proces ovlivňující v dnešní době vznik neúplných rodin ve středních věkových 

skupinách je rozvodovost, respektive její neustále se zvyšující se intenzita, příp. dlouhodobě 

vysoká úroveň, a to napříč všemi evropskými zeměmi. V souladu s evropskými trendy úrovně 

intenzit rozvodovosti, Česká republika dosahuje téměř nejvyššího zastoupení žen (i mužů) 

žijících jako osamělý rodič s dětmi kolem věku 40 let (viz obr. 59a, b). Pouze Maďarsko, Island 

a především pobaltské státy dosahují vyšších hodnot. V případě mužské části populace je vrchol 

ve středních věkových skupinách mnohem méně výrazný. Stejně tak rozdíly mezi zeměmi jsou 

zdaleka méně signifikantní. Jediný společný prvek je vyšší zastoupení osamělých otců ve 

státech severní Evropy, které jsou známé svou vyšší mírou rovnocennosti rolí partnerů. 
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Obr. 59a, b – Osoby žijící jako rodič v neúplné rodině (v %) podle věku a pohlaví ve vybraných zemích, 
2011 

      
Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Vedle hlavní skupiny neúplných rodin ve středním věku je další důležitou skupinou 

neúplných rodin domácnosti starších osob, které v některých zemích dokonce převažují (Řecko, 

Španělsko, Chorvatsko). Takové domácnosti vznikly nejčastěji úmrtím partnera starší osoby 

žijící původně v úplné rodině a její přidružení / přestěhování do domácnosti své dospělé 

dcery/syna, ať už žijícího samostatně jako jednotlivec nebo formou neplné rodiny se svými 

dětmi. Z důvodu nadúmrtnosti mužů je toto soužití častější u starších žen a v územním členění 

ve státech se silnější rodinnou tradicí, náboženskými zvyky či tam, kde ekonomická situace 

stěžuje možnost života v instituci. V kombinaci s vyšší úrovní intenzity neúplných rodin ve 

středním věku pak hodnoty podílu osob žijících v neúplné rodině ve vysokém věku mohou 

stoupat až ke 20 % všech osob v daném věku (Polsko, pobaltské státy).  

7.3.4 Osoby žijící v domácnosti rodičů 

Samostatnou a stále častěji ve vyspělých státech diskutovanou kapitolou je mladá generace osob 

žijících se svými rodiči. Zatímco život osob do věku přibližně 20, případně 25 let (až do 

ukončení studia na vysoké škole36), je vnímám jako naprosto běžný, fenomén mladých 

dospělých osob žijících se svými rodiči přitahuje zájem ze strany sociologů a demografů 

především z důvodu studia nových trendů rodinného chování mladé generace (jev v českém 

jazyce označovaný jako mama-hotel; Petrusek, 2009). V mezinárodním prostředí se spíše než 

o „mama-hotel“ mluví o obecně mladých dospělých žijících ve věku 20–34 let stále se svými 

rodiči (např. Boyd, Norris, 1996). Nejedná se jen o problematiku evropskou, ale trend 

pozorovaný napříč všemi vyspělými zeměmi již v minulém století, související s posouváním 

průměrného věku při narození prvního dítěte a uzavření sňatku do vyššího věku. V Kanadě 

                                                            
36 Pokud osoba žila a studovala ve stejném místě, pak mohla být odvozena jako dítě v domácnosti rodičů. Pokud však 
studovala a dočasně bydlela v jiném místě, neměla být podle mezinárodních pravidel odvozování obvyklého pobytu 
zařazena do domácnosti svých rodičů, ale samostatně do své domácnosti, případně jako jednotlivec v zařízení 
(OSN, 2006). 
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například podíl mužů ve věku 20–34 let žijících u rodičů vzrostl z 26 % na 33 % (u žen z 16 % 

na 23 %; Boyd, Norris, 1996). 

Obr. 60 – Osoby ve věku 20–34 let žijící s rodiči podle věku a pohlaví v evropských zemích, 2011 

 
Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

V Evropě muži odchází z domácnosti rodičů průměrně ve 25 letech, ženy pak ve 23 letech. 

Jak je patrné z obrázku 60, ve všech studovaných zemích bez výjimky je pozdější odchod 

z domácnosti rodičů charakteristický především pro muže. Zcela v nejnižším věku opouštějí 

domácnost svých rodičů muži ve státech severní Evropy. Ve věku 30 let v těchto zemích žije 

pouze méně než 10 % mužů se svými rodiči. Naproti tomu v jižní Evropě včetně Slovinska 

a Slovenska ve stejném věku žije více než 40 % mužů v domácnosti svých rodičů. 

Obr. 61a, b – Osoby žijící se svými rodiči (v %) podle věku a pohlaví ve vybraných zemích, 2011 

   

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Jak ilustrují obrázky 61a, b a 60, Česká republika se nachází opět ve středu mezi oběma 

póly, resp. spíše se v rámci zemí střední Evropy na rozdíl od Maďarska, Slovenska nebo Polska 

přibližuje více západní Evropě.  
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Tab. 30 – Osoby ve věku 25–29 let podle postavení v domácnosti (v %) v evropských zemích, 2011 

Země 

Muži Ženy 

Syn/dcera 
Partner v 
sezdaném 
soužití 

Partner v 
nesezdaném 
soužití 

Jednotlivec Syn/dcera 
Partner v 
sezdaném 
soužití 

Partner v 
nesezdaném 
soužití 

Jednotlivec

Belgie 28,9 24,1 18,1 22,0 15,7 37,9 20,1 14,7

Bulharsko 44,7 15,7 19,1 12,9 22,5 31,5 25,7 9,2

Česká republika 40,4 10,6 9,6 15,9 25,8 22,1 13,0 12,7

Chorvatsko 60,6 24,3 4,5 5,5 39,1 42,8 6,1 4,4

Dánsko 6,8 12,7 33,0 23,8 2,9 22,8 35,2 17,3

Estonsko 28,4 13,7 29,1 22,7 13,1 22,3 34,3 15,3

Finsko 11,0 17,5 32,2 28,7 5,1 27,6 34,5 20,4

Francie 20,8 15,2 32,7 19,9 10,2 25,3 36,0 15,3

Irsko 31,2 11,9 19,7 7,2 18,7 19,3 22,9 5,0

Island 28,1 10,7 20,7 21,1 12,8 19,1 27,0 13,6

Itálie 62,7 11,2 5,6 10,9 47,6 25,5 8,8 7,9

Kypr 40,6 25,1 12,3 10,7 25,6 39,7 12,0 8,1

Litva 41,3 28,2 10,3 12,3 22,0 40,7 10,7 9,7

Lotyšsko 44,5 18,2 13,1 13,9 26,0 26,4 14,9 11,0

Lucembursko 34,7 19,8 9,9 22,7 22,3 33,0 12,6 18,1

Maďarsko 51,1 11,5 17,0 11,3 30,9 24,1 22,4 10,0

Malta 61,0 20,3 4,2 7,3 44,9 38,4 5,6 3,6

Německo 27,3 14,3 19,9 26,4 13,6 26,6 24,0 20,4

Nizozemsko 21,5 14,5 29,4 30,6 9,4 26,2 33,8 23,0

Norsko 21,1 12,5 24,1 35,2 12,3 23,4 30,6 23,4

Polsko 55,1 27,9 3,8 7,2 30,4 41,6 4,4 6,3

Portugalsko 50,2 19,4 17,7 6,7 33,1 30,4 20,3 6,6

Rakousko 35,6 15,5 17,5 20,5 22,0 25,8 21,6 17,2

Řecko 54,6 13,4 3,9 10,1 40,8 33,3 5,6 8,9

Rumunsko 45,1 29,7 6,4 8,9 21,8 50,7 8,4 7,0

Slovensko 69,0 8,1 3,2 7,0 55,3 16,3 4,6 6,2

Slovinsko 61,5 7,6 6,2 16,7 44,4 15,8 12,0 10,9

Španělsko 55,3 10,8 15,7 8,1 39,0 22,3 21,4 6,5

Švédsko 14,1 10,2 28,9 22,6 8,3 18,8 34,5 15,5

Švýcarsko 26,4 17,6 20,2 24,7 17,5 28,5 24,7 19,3

Velká Británie 25,7 15,4 25,4 11,5 14,3 25,2 27,6 7,6

Průměr 38,7 16,4 16,6 16,3 24,1 28,5 19,8 12,1

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Zaměříme-li pozornost pouze na klíčovou věkovou skupinu 25–29 let, tj. „hraniční“ 

v opouštění orientační rodiny a zakládání si své vlastní, zjistíme, že průměrně v evropských 

zemích více než třetina mužů žije v domácnosti se svými rodiči (viz tab. 30). Zastoupení 

ostatních typů domácností je zcela rovnocenné. Pouze ve třech skandinávských zemích 

(Dánsko, Finsko a Švédsko) méně jak 15 % mužů ve věku 25–29 let žije u rodičů. Naopak ve 

všech zemích jižní Evropy se jedná o více než polovinu mužské populace ve věku 25–29 let. 

V zemích s nejnižším zastoupením mužů žijících s rodiči osoby v tomto věku dávají přednost 
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samostatnému bydlení v nesezdaném páru (Dánsko, Finsko, Švédsko) nebo zcela osamoceně 

jako jednotlivci (Norsko). Zcela opačně je tomu na opačném konci pomyslného žebříčku, kde, 

pokud dospělí muži opustí domácnost rodičů, zakládají nejčastěji domácnosti se svou 

manželkou. Výjimkou je Slovinsko, kde se výrazně častěji muži osamostatňují bez nutnosti 

bydlení s partnerem. U žen ve věku 25–29 let lze pozorovat podobné trendy, avšak s výrazně 

nižším zastoupením těch žijící s rodiči a naopak vyšším podílem osob v domácnosti se svým 

manželem. Situaci v mladší i starší věkové skupině, kde začínají převažovat manželská soužití 

i u mužů zobrazuje příloha 6 a 7. 

7.4 Územní diferenciace struktury domácností  

Výše prezentované grafy a tabulky poukazují na existenci odchylek mezi evropskými zeměmi 

ve všech uvedených kategoriích domácností. Jednou z možností, jak sloučit všechny 

pozorované odchylky a vytvořit tak celkový obraz územní diferenciace struktury domácností, je 

využití shlukové analýzy. Z důvodu zjištěné významné korelace mezi většinou použitých 

proměnných, byla nejprve v prvním kroku aplikována faktorová analýza, která používá 

k redukci proměnných metodu hlavních komponent.  

Do faktorové analýzy vstupovalo celkem 14 proměnných (viz tab. 31). Výběr proměnných 

vychází z předchozí deskriptivní analýzy typů domácností, přičemž byly zvoleny většinou ty 

ukazatele, které zaznamenaly napříč zeměmi významné odchylky. Tyto odchylky však nesměly 

být způsobeny chybami v datech ani odlehlým pozorováním apod. Vyloučeny by měly být také 

výběrové chyby, jelikož se jedná vždy o data sčítání lidu.  

Proměnnou s nejvýraznějším variačním rozpětím byla proměnná – počet mužů ve věku   

25–29 let v nesezdaném soužití k počtu mužů v sezdaném páru. Tato proměnná dosahovala 

minimální hodnoty v Polsku, kde v této věkové skupině výrazně převažují sezdané páry nad 

nesezdanými soužitími. Naopak nejvyšší hodnoty byly zjištěny v zemích severní Evropy, kde 

jsou nesezdaná soužití mnohem častější (blíže viz obr. 58a, b). Variační koeficient dosahující 

hodnot větších než 50 % byl zjištěn také u dalších 4 proměnných, nejčastěji charakterizující 

zastoupení nesezdaných soužití, které se zdají pro to jako jedním z hlavních typů domácností, 

u které byly zaznamenány nejvýraznější odchylky. Výrazné odlišnosti byly zjištěny také 

u neúplných rodin s osobou ve starším věku. Zatímco tento typ soužití je nejméně častý 

v zemích severozápadní Evropy, naopak v jižní Evropě a v dalších více tradičních zemích je 

osobami ve starším věku vyhledáván průměrně až z 15 %.  

Také zastoupení mužů v mladším věku (25–29 let) žijících jako jednotlivec se výrazně 

odlišovalo mezi vybranými zeměmi. Zatímco v zemích jižní Evropy, v Polsku či na Slovensku 

jen necelá desetina mužů v tomto věku žila samostatně, v zemích severní Evropy to byla více 

než pětina, v Norsku dokonce více než třetina. 

Naopak proměnná se zcela nejnižším variačním koeficientem byla Průměrná velikost 

rodiny, jejíž hodnoty byly napříč zeměmi v rozpětí od 2,7 do 3,2 členů rodiny (viz tab. 31). 
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Tab. 31 – Analyzované proměnné a jejich charakteristiky variability v rámci souboru zemí  

Proměnná 
Průměrná 
hodnota 

Standardní 
odchylka 

Variační 
koeficient 

(v %) 
Min Max 

Počet mužů ve věku 25–29 let v nesezdaném 
soužití k počtu mužů v sezdaném páru 

115,9 76,6 66,1 13,5 282,6

Podíl mužů ve věku 20–24 let v nesezdaném 
soužití z počtu mužů v úplných rodinách 
(v %) 

66,0 19,9 30,2 26,7 92,6

Podíl žen ve věku 25–29 let žijících 
v nesezdaném soužití (v %) 

19,8 10,5 52,9 4,4 36,0

Podíl žen ve věku 35–39 let žijících 
v neúplné rodině (v %) 

13,2 4,9 36,9 7,0 28,0

Podíl žen ve věku 85–89 let žijících jako 
rodič v neúplné rodině (v %) 

8,8 5,1 57,9 0,3 17,5

Podíl mužů ve věku 20–34 let žijících 
v domácnosti rodičů (v %) 

41,2 13,0 31,6 13,4 66,3

Podíl mužů ve věku 25–29 let žijících jako 
jednotlivec (v %) 

16,3 8,1 49,9 5,5 35,2

Průměrná velikost rodiny 2,9 0,1 4,4 2,7 3,2

Podíl žen ve věku 85–89 let žijících 
samostatně jako jednotlivec (v %) 

48,2 11,1 23,1 27,1 76,0

Podíl neúplných rodin s dítětem ve věku do    
25 let (v %) 

6,8 1,7 25,2 4,2 11,5

Podíl mužů ve věku 80–84 let žijících jako 
jednotlivec (v %) 

21,5 4,5 21,1 13,3 33,6

Podíl sezdaných párů s dítětem do věku 
25 let (v %) 

22,1 5,1 23,2 13,3 33,6

Zastoupení nesezdaných soužití bez dětí 
z celkového počtu domácností (v %) 

3,7 2,0 53,0 1,0 7,8

Podíl nesezdaných soužití s dítětem do věku  
25 let (v %) 

3,8 2,2 57,9 0,2 8,1

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Pomocí faktorové analýzy metodou hlavních komponent a rotací varimax byly na základě 

kritéria vlastních čísel a sutinového grafu (viz příloha 9) identifikovány 3 hlavní faktory 

(komponenty), které dohromady vysvětlují 80 % variability původně 14 proměnných. Vhodnost 

modelu podporuje i Kaiser-Meyer-Olkinův koeficient, který dosahuje hodnoty 0,76, tj. střední 

míry vhodnosti. Stejně tak pomocí Bartlettova testu sféricity je možné na 99 % hladině 

významnosti zamítnout hypotézu, že korelační matice daných proměnných je jednotková, 

a tudíž byl splněn základní předpoklad pro použití faktorové analýzy. 

Jak ilustruje obrázek 62 i tabulka 32 zobrazující faktorové zátěže jednotlivých proměnných, 

nejvýraznější faktor se podílel na vysvětlení celkové variability z 50 %. Byl pozitivně sycen 

především zastoupením nesezdaných soužití a jednotlivců ve starším věku a negativně 

zastoupením mladých osob v domácnostech rodičů, spolu s podílem žen v neúplné rodině ve 
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starším věku. Vzhledem k tomu, že faktor je sycen většinou proměnných charakterizující druh 

domácnosti, nejvýznamněji pak podílem osob žijících v nesezdaných soužitích v různých 

věkových skupinách, byl nazván jako forma soužití.  

Tab. 32 – Rotované faktorové zátěže identifikovaných hlavních faktorů 

Proměnná 

Faktor Podíl 
vysvětlené 
variability 

pomocí 
3 hlavních 

faktorů (v %) 

1 2 3 

Forma 
soužití 

Neúplné 
rodiny 
s dětmi 

Velikost 
rodiny 

Počet mužů ve věku 25–29 let v nesezdaném soužití 
k počtu mužů v sezdaném páru 

  0,950  0,132 -0,056 92,4 

Podíl žen ve věku 25–29 let žijících v nesezdaném 
soužití 

  0,944  0,081 -0,179 93,4 

Podíl mužů ve věku 20–24 let v nesezdaném soužití 
z počtu mužů v úplných rodinách 

  0,888   0,236 -0,071 84,9 

Podíl mužů ve věku 20–34 let žijících v domácnosti 
rodičů  

 -0,869   0,053  0,242 81,7 

Zastoupení nesezdaných soužití bez dětí   0,840  -0,043 -0,236 76,4 

Podíl žen ve věku 85–89 let žijících jako rodič 
v neúplné rodině 

 -0,793   0,269  0,058 70,5 

Podíl mužů ve věku 80–84 let žijících jako jednotlivec   0,739   0,228 -0,270 67,1 

Podíl žen ve věku 85–89 let žijících samostatně jako 
jednotlivec  

  0,733  -0,095  -0,458 75,7 

Podíl mužů ve věku 25–29 let žijících jako jednotlivec   0,709  -0,099 -0,389 66,4 

Podíl nesezdaných soužití s dítětem do věku 25 let   0,687   0,359 -0,119 61,5 

Podíl neúplných rodin s dítětem ve věku do 25 let   0,047   0,964  0,042 93,4 

Podíl žen ve věku 35–39 let žijících v neúplné rodině   -0,021   0,941 -0,242 94,5 

Průměrná velikost rodiny  -0,137  -0,087  0,905 84,5 

Podíl sezdaných párů s dítětem do věku 25 let  -0,506  -0,375  0,662 83,5 

Podíl vysvětlené variability (v %) 50,1 16,7 13,7 80,4 

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Druhý faktor, vysvětlující 17 % variability je pozitivně sycen pouze 2 proměnnými 

charakterizující zastoupení neúplných rodin v mladším, příp. středním věku, a proto byl nazván 

faktorem neúplných rodin s dětmi. A konečně třetí faktor, pozitivně sycen průměrnou velikostí 

rodiny a podílem sezdaných párů s dětmi a vysvětlující téměř 14 % variability, byl nazván 

faktorem velikosti rodin. 

Přestože průměrně je možné pomocí těchto 3 faktorů vysvětlit 80 % variability, na úrovni 

proměnných podíl variability variuje mezi 61–94 % (viz tab. 32). Nejúspěšněji se podařilo 

pomocí tohoto modelu vysvětlit variabilitu podílu žen ve věku 35–39 let žijících s dětmi 

v neúplné rodině, a to z více než 94 %. Naopak pouze z 61 % bylo možné vysvětlit variabilitu 

proměnné zastoupení nesezdaných soužití s dětmi v rámci všech hospodařících domácností.  

Většina variability proměnných je z velké části vysvětlena převážně jedním z faktorů. Jak 

ilustruje obrázek 62 (zobrazující pouze faktorové zátěže v absolutní hodnotě větší než 0,3) na 
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variabilitě některých proměnných se však podílí významnějším způsobem také více než jeden 

faktor. Příkladem je například proměnná Podíl sezdaných párů s dětmi do 25 let, která sytí 

všechny tři faktory a ve dvou případech se jedná o celkem výrazné faktorové zátěže (s hodnotou 

větší než 0,5 v absolutní hodnotě). 

Obr. 62 – Grafické znázornění vazby identifikovaných faktorů a proměnných spolu s faktorovými 
zátěžemi  

 
Poznámky: Značení proměnných: M_NS_kSS_2529 = Počet mužů ve věku 25–29 let v nesezdaném soužití k počtu 
mužů v sezdaném páru; M_NS_kUR_2024 = Podíl mužů ve věku 20–24 let v nesezdaném soužití z počtu mužů 
v úplných rodinách; Z_NS_kcelku_2529 = Podíl žen ve věku 25–29 let žijících v nesezdaném soužití; Z_NUR_3539 
= Podíl žen ve věku 35–39 let žijících v neúplné rodině; Z_NUR_8589 = Podíl žen ve věku 85–89 let žijících jako 
rodič v neúplné rodině; M_mama_2034 = Podíl mužů ve věku 20–34 let žijících v domácnosti rodičů ; M_DJ_2529 = 
Podíl mužů ve věku 25–29 let žijících jako jednotlivec; Prum_vel_rod = Průměrná velikost rodiny; Z_DJ_8589 = 
Podíl žen ve věku 85–89 let žijících samostatně jako jednotlivec; NUR_sdetmi = Podíl neúplných rodin s dítětem ve 
věku do 25 let; M_DJ_8084 = Podíl mužů ve věku 80–84 let žijících jako jednotlivec; SP_sdetmi = Podíl sezdaných 
párů s dítětem do věku 25 let; NS_bezdeti = Zastoupení nesezdaných soužití bez dětí; NS_sditetem25 = Podíl 
nesezdaných soužití s dítětem do věku 25 let. 
V grafu zobrazeny pouze faktorové zátěže v absolutní hodnotě větší než 0,3. 

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Všechny tři hlavní faktory byly následně použity pro výpočet faktorových skórů pro 

jednotlivé země, na základě jejichž podobnosti byla pak shlukovou analýzou provedena 

typologie zemí, kde nevážené faktorové skóry představovaly vstupní hodnoty. Pomocí střední 

euklidovské vzdálenosti a Wardovou seskupovací metodou byly následně vytvořeny podobné 

skupiny zemí (viz tab. 33 a obr. 63). 

Vybrané evropské země pak bylo možné na základě těchto tří faktorů charakterizujících 

strukturu domácností rozdělit do 6 skupin na vzdálenosti 5 (viz příloha 10 a obr. 63). 

Specifické postavení na základě této analýzy i jiných studií (např. Iacovou, Skew, 2010) již 

dlouhodobě vykazují země severní Evropy, které lze spolu s některými zeměmi západní Evropy 
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(Francie, Nizozemsko) zařadit společně do jednoho celku zemí, pro které je typická zcela 

nejvyšší intenzita netradičních forem soužití (viz tab. 33). Jedná se o země s vysokým podílem 

mladých osob žijících v nesezdaném soužití (s dětmi i bez dětí), domácností jednotlivců jak ve 

vysokém, tak v mladším věku (především mužů), nízkým podílem vícegeneračních domácností 

i osob žijících s rodiči, spíše průměrným zastoupením neúplných rodin a i nižší průměrnou 

velikostí domácnosti.  

Tab. 33 – Průměrné hodnoty faktorových skóre a směrodatné odchylky pro skupiny zemí 

Skupina 
zemí 

Země 
 Faktor 

Ukazatel Forma 
soužití 

Neúplné 
rodiny 

Velikost 
rodiny 

1 Belgie, Maďarsko, Rakousko, Velká 
Británie 

Průměr 

Směrod. odchylka 

 0,29 

 0,28 

 0,39 

 0,50 

 -0,26 

 0,32 

2 Bulharsko, Německo, Švýcarsko, Řecko, 
Rumunsko 

Průměr 

Směrod. odchylka 

-0,36 

 0,85 

-1,03 

 0,32 

 -0,87 

 0,47 

3 ČR, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko Průměr 

Směrod. odchylka 

-0,55 

 0,67 

 1,54 

 0,85 

 -0,82 

 0,30 

4 Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemsko, 
Norsko, Švédsko 

Průměr 

Směrod. odchylka 

 1,44 

 0,27 

-0,37 

 0,41 

 -0,24 

 0,60 

5 Irsko, Island Průměr 
Směrod. odchylka 

 0,98 

 0,31 

 1,11 

 0,37 

 2,39 

 0,60 

6 Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, 
Lucembursko, Malta, Polsko, 
Portugalsko, Slovensko 

Průměr 
Směrod. odchylka 

-0,80 

 0,49 

-0,46 

 0,52 

 0,68 

 0,61 

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

Další specifickou skupinou jsou země jižní, jihovýchodní a některé státy střední Evropy 

(Slovensko a Polsko), které je možné spolu s Lucemburskem zařadit do jednoho celku zemí, či 

případně rozdělit do dvou jako je patrné z přílohy 10. Pro tuto skupinu zemí jsou 

charakteristické záporné hodnoty prvních dvou faktových skóre kladnou třetího faktorového 

skóre. Vyznačují se tradiční formou soužití, podprůměrným zastoupením mladých neúplných 

rodin a spíše většími rodinami (způsobený naprůměrným podílem sezdaných párů s dětmi). 

Jedná se mimo jiné také o země s vysokým podílem osob žijících s rodiči a vyšším zastoupením 

vícegeneračních domácností. 

Jak bylo již patrné z předchozí analýzy různých typů domácností, země střední Evropy 

společně nevytvářejí žádnou skupinu zemí a chovají se ve formování rodin a domácností spíše 

rozdílně. Zatímco Polsko a Slovensko se řadí mezi tradiční země jižní Evropy, Česká republika 

se podobá především vyšším podílem mladých neúplných rodin pobaltským státům. Skupina 

pobaltských států spolu se Slovinskem se vyznačuje nejvyšším podílem neúplných rodin 

v mladším středním věku a s tím spojenou i nižší velikostí rodiny. Naopak Maďarsko lze zařadit 

spíše k některým zbývajícím zemím západní Evropy (Belgie, Rakousko, Velká Británie). 

Další skupinu zemí tvoří překvapivě Německo, Švýcarsko a Bulharsko spolu s Rumunskem 

a Řeckem, které mohou v případě vyšší počtu skupin tvořit samostatnou skupinu. Vyznačují se 

nízkou hodnotou faktorového skóre neúplných rodin (tj. nízkých podílem) a zároveň nižší 

velikostí rodiny. Zcela specifické postavení má Island s Irskem, které se sice podobně jako 

země severozápadní Evropy vyšší intenzitou netradičních forem soužití, co je však zcela 

odlišuje, je zcela nejvyšší hodnota faktorového skóre velikosti rodin. 
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Obr. 63 – Skupiny zemí vytvořené na základě 3 hlavních faktorů 

 
Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 
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Kapitola 8 

Prognóza struktury domácností v České republice pro 
období 2013–2040  

 

8.1 Úvod 

Přestože v posledních desetiletích roste poptávka nejen po populačních projekcích 

a prognózách, ale i po odhadu vývoje struktury domácností, projekce domácností stále 

nepředstavují standardní výstup národních statistických úřadů. Stejně tak mezinárodní 

organizace se jimi na globální úrovni zabývají jen velmi okrajově. Jednou z překážek 

celosvětových prognóz je datová základna, která neumožňuje získání plně srovnatelných dat či 

v některých zemích zcela jakýchkoli dat o struktuře domácností. Ačkoli Organizace spojených 

národů (OSN) vydává doporučení jak pro konání censu v desetiletých intervalech, tak pro 

použité definice a koncepty domácností, pro členské země se nestalo závazným a je dodržováno 

pouze v zemích Evropské hospodářské komise (EHK) OSN. I přes doporučení a nařízení EP 

a Rady (viz kapitola 3) se může použitý koncept domácnosti lišit dokonce napříč evropskými 

zeměmi (viz kapitola 7). Proto při hodnocení analýzy struktury domácností v jakémkoli měřítku 

je vždy nutná velká obezřetnost.  

Jedna z prvních oficiálních globálních prognóz domácností využívající data ze sčítání 

v období 1970–1990 byla publikována v roce 1996 Organizací spojených národů (OSN, 1996). 

Celkový počet domácností byl odhadován na 1,27 mld., přičemž bylo odhadováno 

zdvojnásobení celkového počtu domácností do roku 2050. Poslední prognóza domácností OSN 

byla navíc rozšířena o průměrnou velikost domácnosti a konkrétně v Evropě je odhadováno její 

snížení o 10 % do roku 2030 na 2,12 osob žijících v domácnosti. 

Na národní úrovni jsou prognózy domácností mnohem četnější. Již po druhé světové válce 

začaly vznikat národní projekce domácností a během prvních dvaceti let bylo Populační divizí 

Organizace spojených národů napočítáno minimálně 42 prognóz domácností a rodin na národní 

úrovni (OSN, 1973). Již v té době byla nejčastější metodou pro výpočet prognóz domácností 

tzv. metoda koeficientů hlav domácnosti, která byla poprvé aplikována v roce 1938 a později 

v roce 1943 na data pro USA (OSN, 1973). I nadále je metoda koeficientů hlav domácností 

(často v jedné ze svých modifikací) stále jednou z celosvětově nejpoužívanějších metod 

prognóz domácností. 
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8.2 Metody výpočtu prognóz domácností 

Jelikož prognózy domácností často využívají jako zdroj dat populační prognózy, jsou řazeny 

mezi tzv. odvozené prognózy. Jejich cílem není ani tak odhad přesných čísel, avšak především 

vystižení trendů v absolutním počtu domácností i v jejich struktuře (Bartoňová, Kučera, 2005). 

Důvodem je zejména značná nejistota spojená s takto vytvářenými prognózami, která vychází 

jak ze samotné populační prognózy, tak z přirozené nejistoty lidského chování, které není 

v dlouhém ani kratším horizontu plně odhadnutelné. Budoucí změny počtu, velikosti a struktury 

domácností nevychází jen ze samotného demografického vývoje, ale také z proměny osobních 

a společenských hodnot, ekonomických podmínek, životní úrovně, dostupnosti institucionální 

péče apod. (Habartová, Hulíková Tesárková, Sivková, 2014). Jak uvádí Bartoňová a Kučera 

(2005), významné změny demografických a jiných faktorů ovlivňují především mladé generace 

a domácnosti, ve kterých se nacházejí, jejichž odhad se stává méně spolehlivým. Druhou 

důležitou skupinou jsou naopak starší generace, které se stávají z důvodu demografického 

stárnutí velmi významnou skupinou ve struktuře domácností ve všech vyspělých zemích 

a jejichž budoucí vývoj záleží kromě demografických faktorů na dalších (především 

ekonomických a společenských) faktorech. 

Jiang a O’Neill (2004) ve své práci rozlišují tři základní typy čistě demografických modelů 

využívané pro odhadování počtu a struktury domácností: modely / metoda koeficientů hlav 

domácnosti (statický makro-demografický model), mikrosimulační modely a dynamické  

makro-demografické modely. Willekens (2009) člení demografické modely domácností na 

pouze dva typy, a to statické (metoda koeficientů hlav domácností), které rozdělují populaci do 

rodin a domácností, a dynamické modely, které popisují změny v rodinách a domácnostech 

z hlediska životního cyklu jedince a jeho přechodů mezi různými typy domácností. Do 

dynamických modelů jsou řazeny jak modely kohort - tzv. makrosimulační modely (zaměřené 

na celou populaci), tak tzv. mikrosimulační modely (modelují životní dráhu jedince v populaci). 

8.2.1 Headship rate model a jeho modifikace 

Hlavní metodou využívanou v České republice a i ve velké většině dalších zemí pro výpočet 

prognózy velikosti a struktury domácností, je tzv. metoda koeficientů hlav domácností, neboli 

„headship rate model“. Výchozím bodem této metody je odhad koeficientů hlav domácnosti 

neboli podílů osob v čele vymezených typů domácností, nejčastěji podle jejich věku, pohlaví 

a rodinného stavu, a to následujícím způsobem: 

r ,
, ,

,

,
 , 

kde r ,
,  je koeficient hlav domácností (headship rate) v čase t, pro osoby se souborem 

charakteristik i (pohlaví, věk, rodinný stav, aj.), P ,  je celkový počet osob s těmito 

charakteristikami v čase t a P ,
,  jsou osoby se stejným souborem charakteristik i, který v čase t 

stojí v čele daného typu domácnosti D. Jak je z výše uvedeného vztahu patrné, z důvodu vysoké 

náročnosti na podrobná data o struktuře domácností, jsou k prognóze domácností pomocí 

metody koeficientů hlav domácnosti využívány výsledky sčítání lidu.  
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Koeficienty hlav domácnosti jsou dále aplikovány na očekávanou budoucí pohlavně-

věkovou strukturu, a to jako součin počtu osob podle pohlaví, věku, rodinného stavu a případně 

jiných charakteristik vycházející z populační prognózy a podílu osob ve stejném členění, které 

stojí v čele daného typu domácnosti. Po odhadu koeficientů hlav domácností pro časový 

okamžik t + n (r ,
, ), kde lze uvažovat jakoukoli metodu jeho extrapolace včetně uvažování 

konstantního trendu, probíhá dopočet počtu osob v čele domácností daného typu podle vztahu 

P ,
, r ,

, ∗ P ,  

Tímto způsobem odhadnutý počet osob stojících v čele domácností typu D je pak základem 

pro odhad celkového počtu těchto typů domácností, příp. celkového počtu domácností: 

,
,  

Přestože metoda koeficientů hlav domácnosti nezohledňuje dynamické aspekty životního 

cyklu rodin a domácností, stala se díky jednoduchosti spočívající především v dostupnosti 

datových zdrojů nejpoužívanější metodou prognózování rodin a domácnosti. Navíc díky 

využívání výsledků populační projekce dokáže snadno odrážet změny v populační struktuře, 

které značně ovlivňují velikost a strukturu domácností (OSN, 1973).   

V současnosti jsou spíše než tento základní model využívány jeho nejrůznější modifikace 

a rozšíření. Jedním z nich jsou například tzv. „propensity models“, které byly použity 

v prognózách domácností v Austrálii (Australian Bureau of Statistics, 2004), Anglii, Walesu 

(Department for Communities and Local Government, 2013 a 2010) nebo Severním Irsku 

(Northern Ireland Statistics and Research Agency, 2005). Propensity models nevyužívají model 

hlavy domácnosti, lépe vystihují realitu a jsou přitom stále výpočetně jednoduché a relativně 

nenáročné na datovou základnu (Wilson, 2013). Na rozdíl od klasické metody hlav domácnosti 

je populace rozdělena nikoli na dvě skupiny (podle toho, zda jsou nebo nejsou v čele 

domácnosti) podle věku a pohlaví, ale je použito více kategorií dle typu domácnosti, příp. i její 

velikosti. Základem je výpočet tzv. propensity (pravděpodobností): 

p ,
,

,
	, 

kde p značí podíl počtu osob P s pohlavím s, ve věku a v kategorii i z celkového počtu osob 

P s pohlavím s, ve věku a, a to následujícím způsobem (Wilson, 2013). 

Jelikož je využití tohoto modelu limitované několika nedostatky (vnitřní nekonzistence jako 

např. problém „dvojího pohlaví37“ nebo velmi omezené vytváření projekčních scénářů), Wilson 

(2013) navrhuje upravený tzv. „sequential propensity model“. Projekce jednotlivých typů 

domácností je založena na postupných (sekvenčních) výpočtech podílu osob žijících 

v jednotlivých typech soužití, přičemž se postupuje od základních typů k detailnějším typům 

domácností. Ty jsou pak odhadovány do budoucna a aplikovány na populační projekci. Aby 

bylo možné předejít problému tzv. dvojího pohlaví, je model odvozován pro celou populaci 

zároveň. Nicméně je možné rozdělené výpočty podle věku do modelu zahrnout. Sekvenční 

                                                            
37 Tendence rozdílných odhadovaných počtů mužů a žen v domácnostech tvořených párem opačného pohlaví 
(Keilman, 1985). 
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model je alternativou dynamických projekčních modelů domácností pro ty země, které 

nedisponují dostatečnou datovou základnou pro využití dynamických modelů (Wilson, 2013). 

Metoda koeficientů hlav domácnosti byla v pozměněné formě (tzv. „size/age-specific 

headship rates model“) použita také na data pro USA a Čínu v práci Jianga a O’Neilla (2004). 

Místo klasického přístupu aplikace věkově specifických koeficientů hlav domácnosti na celou 

populaci, využívají věkově specifické koeficienty hlav domácnosti rozčleněné podle velikosti 

domácnosti. Ty se podle autorů v čase v určitých věkových skupinách mohou výrazně měnit, na 

rozdíl od profilu celkových koeficientů, který zůstává v čase neměnný. Z tohoto důvodu 

navrhují, aby koeficienty hlav domácnosti byly modelovány jako suma tří základních funkcí, 

každá zastupující jednu věkovou kategorii. Model je možné zapsat následovně:  

h(i,x) = g1(i,x) + g2(i,x) + g3(i,x) + (i,x), 

kde h(i,x) jsou koeficienty hlav domácnosti pro domácnost velikosti i ve věku x, g(i,x) jsou 

funkce zachycující efekt jedné ze tří širších věkových kategorií (1 = mladí dospělí, 2 = střední 

věk, 3 = starší věková skupina) a  značí náhodnou složku. Každou ze tří funkcí g ovlivňují 

různé demografické procesy vyjádřené demografickými ukazateli38 (Jiang, O’Neill, 2004). Díky 

možnému zakomponování pravděpodobnostního rozdělení plodnosti, úmrtnosti, migrace, 

průměrného věku při odchodu z domova rodičů, při sňatku, narození dítěte apod., je 

doporučováno další využití pro výpočet stochastických prognóz. 

Většina modifikací základního modelu koeficientů hlav domácnosti vznikla na základě 

snahy o odhadnutí struktury domácností podle velikosti. Jak však Ediev (2007) upozorňuje, 

v rámci samotné odhadované struktury domácností podle velikosti může snadno dojít 

k nekonzistencím, kdy projektovaná populační struktura nemusí být v souladu s pozorovanými 

podíly domácností jednotlivých typů39. I přes existenci různých přístupů, jak tuto nedokonalost 

metody koeficientů hlav domácností eliminovat, Ediev (2007) navrhuje vlastní modifikaci, resp. 

postup odhadu distribuce projektovaných počtů domácností podle velikosti. Jedná se 

o jednoduchou rekurentní proceduru, kde počet domácností s velikostí rovnou k je odhadován 

z počtu domácností velikosti k a více členů, a to s využitím informace o průměrném počtu členů 

domácnosti s k a více členy (podrobněji dále). 

Většina výše uvedených prognóz domácností vychází z deterministické populační prognózy 

založené na kohortně-komponentní metodě. Naproti tomu Scherbov a Ediev (2007) využili při 

prognóze domácností v Rusku stochastickou populační projekci a tím získali i s pomocí metody 

koeficientů hlav domácnosti stochastickou prognózu domácností.  

8.2.2 Dynamické modely 

Vedle statických modelů často kritizovaných pro své nedostatky, byla vyvinutá řada mikro- 

a makro-dynamických projekčních modelů, často nazývaných také jako transition household 

models. Jak tvrdí řada autorů (např. Van Imhoff, Keilman, 1991), právě dynamické procesy 

formování a rozpadu jednotlivých domácností jsou totiž hlavní příčiny změn v počtu 

                                                            
38 Například pro modelování tříčlenné domácnosti je navrženo uvažovat míry plodnosti při narození druhého a třetího dítěte i míry 
rozvodovosti.  
39 Například z hlediska velikosti domácností může užití metody koeficientů hlav domácností vést k tomu, že průměrná velikost 
rodiny s k a více členy vycházející z prognózy je menší než k, což samozřejmě logicky není možné (Ediev, 2007, str. 2). 
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domácností, nikoli obráceně. Zatímco statické modely, konkrétně headship rate model hodnotí 

změny struktury domácnosti v navazujících časových okamžicích, dynamické modelují události 

v životním cyklu domácností během určitého časového období. Dynamické modely mohou být 

na rozdíl od statických modelů například využity při hledání odpovědí na otázky jako „Jak bude 

ovlivněna struktura domácností, pokud děti budou opouštět domácnost rodičů o dva roky 

později než nyní?“ (Van Imhoff a Keilman, 1991: s. 13“). 

Přestože první dynamické modely byly vyvinuté již v polovině 70. let minulého století 

(Van Imhoff a Keilman, 1991), jsou kvůli vyšší náročnosti na datovou základnu i výpočetní 

složitosti pro prognózy domácnosti stále méně využívané. První dynamické modely byly čistě 

mikrosimulační a tzv. virtuálně stochastické (Jiang, O’Neill, 2004: s. 3). Datový zdroj pro 

mikrosimulaci jsou individuální údaje (mikrodata), přičemž během mikrosimulace jsou osoby 

pomocí identifikátorů seskupeny do rodin a domácností. Každá osoba je vystavena riziku k při 

pravděpodobnosti p(x) a výsledná struktura domácností je výsledkem historie životního cyklu 

každé osoby (Nelissen, Vossen, 1989). Nevýhodou takových modelů jak již bylo zmíněno výše 

je výrazná náročnost na datové zdroje, jelikož obvyklé demografické zdroje ve formě sčítání 

lidu nebo jiných větších výběrových šetření jsou pro mikrosimulace svým obsahem 

nedostatečné. 

Naproti tomu v dynamických makro-demografických modelech je zkoumanou jednotkou 

agregované skupiny osob vyznačující se stejnými znaky (např. věk osoby či typ domácnosti). 

Tyto modely jsou založeny na principech vícestavové demografie, kdy jsou k modelování 

struktur domácnosti v určitém období využívány tzv. přechodové matice. 

Jedním z nejznámějších dynamických modelů je tzv. LIPRO model (“LIfe style 

PROjections”), navržený v NIDI Van Imhofem a Keilmanem v roce 1991. V současnosti je 

využíván pro produkci oficiálních prognóz domácností pro Nizozemsko vydávaných 

Nizozemským statistickým úřadem (Van Duin and Harmsen, 2009 in Christiansen, Keilman, 

2013) a pro prognózy obyvatelstva podle rodinného stavu Anglie a Walesu (Office for National 

Statistics, 2010). Pomocí modelu LIPRO je obyvatelstvo v soukromých domácnostech 

rozčleněno podle pohlaví, věku a pozice v domácnosti. Na základě všech 11 pozic v domácnosti 

je rozeznáno celkem 69 typů událostí, které mohou osoby zažít při přechodu mezi jednotlivými 

pozicemi v domácností. Kromě toho model zahrnuje i demografické události. Událost je 

v modelu vyjádřena na základě čistých měr (occurence-exposure rate) neboli pravděpodobností 

pro každou kombinaci věku a pohlaví (Van Imhof, Keilman, 1991). Značná výhoda v podobě 

dynamického modelu pro modelování a prognózování struktury domácností je vykoupena na 

úkor vysoké náročnosti na detailní datovou základnu, jelikož běžné demografické zdroje 

takovéto detailní informace neposkytují. 

Naproti tomu pro rozšířený kohortně-komponentní model ProFamy (Zeng et al., 1997, Zeng 

et al., 2013) je možné využít standardní demografické datové zdroje ve formě sčítání lidu 

a dalších šetření. Jednotkou prognózy tohoto vícestavového modelu je osoba, celá populace je 

roztříděna pomocí 8 dimenzí demografického statusu / stavu40 a projekce je založena na mírách 

přechodu mezi jednotlivými stavy. Budoucí struktura domácností podle typu a velikosti je 

následně odhadnuta na základě charakteristik referenční osoby. Výhodou modelu ProFamy je 

                                                            
40 Skupina osob stejného věku, pohlaví, rodinného stavu, postavení v domácnosti apod. 
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jeho možná aplikace na zemi s jakýmkoli rodinným chováním, jelikož zahrnuje jak nukleární 

rodiny, tak domácnosti s vyšším počtem rodin. Od doby jeho vzniku byl model použit prognózy 

domácností Německu, USA (Zeng et al., 1999, 2013) Číně (Zeng et al., 1997) nebo Rakouska 

(Prskawetz et al., 2001). 

8.2.3 Deterministické vs. stochastické modely prognózy domácností 

Zatímco deterministické projekce odhadují pouze jednu hodnotu pro určitý budoucí časový 

okamžik a nejistotu vyjadřují variantami41, stochastické prognózy specifikují, s jakou 

pravděpodobností skutečný počet domácnosti v budoucnosti bude v daném rozmezí krajních 

hodnot. Deterministické prognózy domácností mají delší tradici a jsou nejčastěji spojené 

s metodou koeficientů hlav domácností. Stochastický přístup je však považován za reálnější, 

jelikož možností budoucího vývoje je vždy několik, přičemž některé jsou pravděpodobnější než 

jiné. Existuje několik způsobů, jak lze nejistotu do prognózy domácností zahrnout. Nejistota 

může začleněna již do populační prognózy, a to skrz analýzu časových řad, ex-post analýzu 

odchylek minulých prognóz od reálného stavu, expertního odhadu nebo mikrosimulací, nebo je 

ji možné zahrnout do podílů jednotlivých pozic v soukromých domácnostech (Habartová, 

Hulíková Tesárková, Sivková, 2014). 

Druhý z přístupů byl využit při první stochastické prognóze domácností publikované 

nizozemským statistickým úřadem v roce 1999 (De Beer, Alders, 1999), tak například o deset 

let později dvojicí autorů Keilman a Alho (2010). V jejich studii byla očekávaná hodnota podílů 

jednotlivých pozic a jejich variance dle pohlaví a věku byla odhadnuta na základě odchylek od 

prognózy domácností z počátku 90. let 20. století. Určitým vylepšením tohoto modelu byl 

model navržený pro Dánsko a Finsko (Christiantsen, Keilman, 2013). Díky datům z registru 

bylo možné získat podrobné časové řady, z kterých byly jednoduše spočteny míry přechodu 

mezi jednotlivými pozicemi v domácnosti. Díky podrobným časovým řadám mohla být pomocí 

analýzy časových řad odhadnuta nejistota odlišnosti podílů pozic od očekávaných hodnot, stejně 

jako korelace podílů mezi věkovými skupinami a pohlavím. Na základě těchto údajů bylo dále 

nasimulováno celkem 3000 trajektorií pro jednotlivé podíly pro každou věkovou skupinu i 

pohlaví. Jakmile byly simulace zkombinovány se stejným počtem simulací z předchozí 

stochastické populační prognózy, vznikl odhad počtu osob v každé pozici v domácnosti. 

8.2.4 Prognózy domácností v České republice 

V České republice byla v roce 1963 vypočtena první projekce domácností na základě výsledků 

sčítání lidu 1961 (Kučera, 1965). Rozsah zpracovaných dat v době vypracování projekce 

umožnil použít pouze jednoduchou metodu odhadu počtu domácností pomocí struktury 

obyvatelstva podle věku. Po odhadu zastoupení vdaných žen podle věku byl vypočten počet 

vdaných žen, z něho usuzován počet úplných rodin, a pomocí neměnného (odhadnutého) 

koeficientu poměru úplných rodin, neúplných rodin a vícečlenných nerodinných domácností 

pak proveden odhad počtu domácností těchto typů. Následně pak „poměrem k počtu všech 

dvou- a vícečlenných domácností byl subjektivně s přihlédnutím k dosavadnímu podílu 

domácností jednotlivců a věkového složení odhadnut početní rozsah jednočlenných 

                                                            
41 Obvykle ve smyslu nízké, střední a vysoké úrovně určitého vstupního parametru. 
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domácností“ (Kučera, 1965: s. 225). Teprve postupné zpracování dat o domácnostech ze sčítání 

umožnilo výpočet podkladů pro projekci i roční bilance metodou koeficientů hlav domácností 

a ukázalo, že předpoklad ztotožnění počtu vdaných žen s počtem úplných rodin nebyl správný.  

Další projekce domácností vycházející již z proměnlivých koeficientů hlav domácnosti byla 

vypočtena v roce 1978. Na základě porovnání výsledků projekce s výsledky sčítání lidu 1980 

bylo zjištěno, že projekce výrazně podhodnotila vývoj počtu cenzových i hospodařících 

domácností. Nepřesnost prognózy vycházela především „ze stanovení nízkých koeficientů hlav 

domácnosti do budoucna“ (Kučera, 1983: s. 301), přičemž se potvrdilo, že při odhadu 

budoucího vývoje domácností, je nutné zahrnout i další vlivy, které na formování domácností 

působí, a zároveň se opírat o prognózu vývoje a složení obyvatelstva podle věku a rodinného 

stavu.   

Na počátku 80. let minulého století byly vypočteny další prognózy – na konci roku 1982 

Federálním statistickým úřadem a na počátku roku 1983 Českým statistickým úřadem (Kučera, 

1983). Jelikož však musel být výpočet proveden dříve, než proběhly korekce vazeb mezi entitou 

osob a domácností, byla již neúplnými vstupy logicky snížena i spolehlivost prognózy. 

Základem výpočtu obou prognóz byly „údaje projekce obyvatelstva, koeficienty hlav 

domácností ze sčítání lidu 1980 a samostatné odhady jejich vývoje pro období vždy po 5 letech“ 

(Kučera, 1983: s. 302). Odhady vývoje koeficientů hlav domácnosti byly formulovány na 

základě předpokladů budoucího demografického vývoje a rodinného chování ve smyslu snížení 

intenzity společného bydlení osob. Výpočet prognózy ČSÚ byl sofistikovanější, poprvé 

v historii založený na výpočtu koeficientů hlav domácností v úplných a neúplných rodinách 

podle věkových skupin a počtu členů. 

První prognóza cenzových domácností publikovaná ve více variantách vyšla v roce 1994 

(Burcin, Kučera M., Kučera T., 1994), přičemž využívala data sčítání lidu z roku 1991 

a výsledky populační prognózy. Na metodě koeficientů hlav domácnosti jsou tradičně založené 

i všechny následující prognózy, v roce 2005 publikovaná prognóza Českým statistickým 

úřadem (ČSÚ, 2005) založená na výsledcích populační prognózy Českého statistického úřadu 

(ČSÚ, 2004), a ve stejném roce vypočtená prognóza domácností (Bartoňová, Kučera, 2005) 

vycházející z populační prognózy Burcina a Kučery (2004). Tato druhá prognóza byla 

vypočtena za pět typů cenzových domácností. U úplných rodin byly koeficienty vypočteny jen 

za ženy podle jejich věku, v ostatních typech domácností podle pohlaví a věku osobu v čele. 

Vývoj koeficientů byl dále různými metodami modelován (například na základě koeficientů 

podle rodinného stavu). Kromě odhadu struktury domácností podle typu byla zvlášť na základě 

předpokládaného budoucího demografického chování odhadována také struktura domácností 

podle počtu členů.  

Nejaktuálnější prognózou domácností a také zatím jedinou vycházející z výsledků ze sčítání 

lidu, domů a bytů 2011 je prognóza domácností z roku 2014 (Habartová, Hulíková Tesárková, 

Sivková, 2014), jejíž výsledky jsou také popisovány v následujících podkapitolách. 

 

 

 

 



Pavlína Habartová: Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat   138 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.3 Zdroj dat a metodika  

Zdrojem dat pro vytvoření prognózy domácností do roku 2040 byla velikost a struktura 

domácností podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011 a výsledky projekce obyvatelstva 

České republiky do roku 2100 ve všech třech variantách (ČSÚ, 2013b), přičemž vývoj 

a struktura domácností je podrobně popsána v kapitole 5. 

Projekce obyvatelstva předpokládá další snižování úrovně úmrtnosti, v dlouhodobém 

horizontu kladné migrační saldo a ve střední a vysoké variantě zvyšování úrovně plodnosti. 

Podle střední varianty projekce (viz tab. 34) by se měl počet obyvatel zvyšovat díky migračním 

přírůstkům pouze přibližně do roku 2018, poté je odhadován plynulý pokles. Největší změny 

jsou odhadovány ve věkové skupině 65 a více let. Počet osob v tomto věku může absolutně 

vzrůst až o téměř 90 % a nárůst index stáří je odhadován až na 267 osob ve věku 65+ na 

100 osob ve věku 0–14 let. 

Tab. 34 – Projekce věkového složení populace, střední varianta, Česká republika, vybrané roky 

Údaj 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 2101 

Počet obyvatel ve věku    
(v tis.):    

          

0-14 let 1 522 1 613 1 332 1 231 1 262 1 144 1 061 1 055 996 937 

15-64 let 7 328 6 710 6 525 5 990 5 342 5 029 4 902 4 545 4 359 4 248 

65+ let 1 637 2 205 2 516 2 876 3 174 3 163 2 818 2 708 2 610 2 499 

Průměrný věk 40,9 43,2 45,9 47,8 48,9 49,8 49,8 49,3 49,5 49,8 

Index stáří (65+/0-14) 107,6 136,7 188,9 233,6 251,5 276,4 265,5 256,7 262,1 266,7 
Index ekon. zatížení        
(0-14,65+/15-64) 

43,1 56,9 59,0 68,6 83,0 85,6 79,1 82,8 82,7 80,9 

Zdroj: ČSÚ, 2013b 

8.3.1 Postup výpočtu  

V rámci návaznosti na předchozí prognózy domácností vytvořených pro Českou republiku byla 

jako základ výpočtu použita metoda koeficientů hlav domácností. Existují však i další výhody 

kromě návaznosti na předchozí prognózy jako například bezprostřední návaznost na vstupní 

data, možnost do předpokládaného budoucího vývoje podílů hlav domácností vnést vlastní 

předpoklady či vytvářet různé scénáře a v neposlední řadě jednoduchost samotného výpočtu. 

Kromě počtu a struktury domácností byla odhadována také její velikostní struktura. Vzhledem 

k možnosti vzniku nekonzistencí42 v rámci samotné odhadované struktury domácností podle 

velikosti pouze při použití metody koeficientů hlav domácnosti, byla však v rámci dílčího 

samostatného kroku aplikována modifikace navržená Edievem (2007). Zde popisovaná 

prognóza vychází z prognózy publikované v roce 2014 (Habartová, Hulíková Tesárková, 

Sivková, 2014).  

Z důvodu neexistence struktur domácností podle osoby v čele domácnosti u vícečlenných 

nerodinných domácností a domácností s více než dvěma rodinami, pracuje tato prognóza pouze 

se 3 základními typy hospodařících domácností (HD): 
                                                            
42 Projektovaná populační struktura nemusí být v souladu s pozorovanými podíly domácností jednotlivých typů. 
Např. z hlediska velikosti domácností může užití metody koeficientů hlav domácností vést k tomu, že průměrná 
velikost rodiny s k a více členy vycházející z prognózy je menší než k, což samozřejmě logicky není možné (Ediev, 
2007, str. 2). 
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o Hospodařící domácnosti jednotlivců (DJ) 

o Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou (UR) 

o Hospodařící domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou (NUR), 

přičemž tyto základní typy domácností představovaly v roce 2011 93 % všech hospodařících 

domácností. 

Prvním krokem prezentované prognózy byl výpočet podílů osob stojících 

v čele hospodařících domácností v rozlišení podle věku, pohlaví a vymezených typů domácností 

(DJ, UR, NUR) z celkového počtu osob žijících v hospodařící domácnosti ve stejné struktuře 

vycházejícího z výsledků SLDB 2011. Doplněk součtu těchto podílů do jedničky pak odpovídá 

skupině, kterou tvoří vícečlenné nerodinné domácnosti a domácnosti se dvěma a více rodinami. 

Jedná se tedy o výpočet klasických koeficientů hlav domácností  

r ,
, ,

,

,
	, 

kde D = DJ, UR, NUR, t = 2011, h = hlava domácnost, i = pohlaví a jednotky věku, P ,  je 

celkový počet osob žijících v hospodařících domácnostech v roce t, pohlaví a věku i, P ,
, je 

počet hlav domácností v roce t, pohlaví a věku i, typu domácnosti D. 

Obr. 64 – Koeficienty hlav domácnosti podle věku, Česká republika, 2011 

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

Jak ilustruje obrázek 64, nejvyšší koeficienty hlav domácnosti byly tradičně v případě mužů 

zaznamenány v úplných rodinách. V čele úplné rodiny se muži nejčastěji nacházejí ve věku    

27–90 let, v nižším a vyšším věku žijí muži spíše jako jednotlivci. U žen je situace odlišná, 

jelikož podle metodiky odvozování domácností byly ženy jako osoby v čele úplné rodiny 

odvozeny pouze v případě páru dvou žen. V heterosexuálních soužitích byl jako osoba v čele 

vždy odvozen muž. Z toho důvodu byly nejvyšší koeficienty u žen zjištěny mezi domácnostmi 

jednotlivců, vyjma věku 32–52 let, kdy převažuje postavení - osamělé matky s dětmi. 

V souladu s metodou koeficientů hlav domácnosti byly odhadnuty celkové počty 

domácností typu DJ, UR a NUR. Tyto odhady počtu domácností vycházely z počtu osob 

žijících v daném typu domácnosti. Nejprve byly počty osob z populační prognózy v každém 
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věku a pohlaví poníženy o odhadované počty osob žijících mimo hospodařící domácnosti 

P ,
	 : 

P , P , P ,
	 P , ∗ 1 p ,

	 , 

kde P ,  je počet osob podle pohlaví a věku z prognózy a P ,
	  je počet osob žijících mimo 

hospodařící domácnosti, přičemž podíl osob žijících mimo HD (p ,
	 ) byl v celém 

prognózovaném období uvažován z důvodu vysoké nejistoty jako konstantní. Hodnoty těchto 

podílů podle věku a pohlaví jsou zobrazeny na obrázku 65. 

Obr. 65 – Podíly osob žijících mimo hospodařící domácnosti podle pohlaví a věku, 2011 (v %)   

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 

V dalším kroku byl určen celkový počet osob žijících v  hospodařících domácnostech podle 

populační prognózy, tj. součet těchto počtů podle věku a pohlaví osoby v čele domácnosti, opět 

bez osob žijících mimo hospodařící domácnosti. Od tohoto počtu byly odečteny počty osob 

odhadnuté jako osoby tvořící domácnosti jednotlivců, čímž byl získán odhad celkového počtu 

osob žijících v UR a NUR. Za účelem dalšího odhadu velikostní struktury těchto dvou typů 

domácností, byl tento celkový počet osob rozdělen mezi zmíněné dva typy domácností podle 

následujícího vztahu: 
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P

P P P P P P
 

P
P P

 

, 

kde P  je počet osob žijících v domácnosti typu i, kde UR jsou úplné rodiny, NUR jsou neúplné 

rodiny, DJ domácnost jednotlivců a HD hospodařící domácnost. OST pak značí ostatní typy 

domácností, tj. nespadající ani do typu UR, NUR nebo DJ. Obdobně byl určen i podíl osob 

žijících v NUR. Tyto podíly byly v čase uvažovány opět jako konstantní, konkrétně byl podíl 

osob žijících v UR v rámci všech osob v HD (bez domácností jednotlivců) určen jako roven 
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72,6 % a podíl osob žijících v NUR roven 16,9 %. Do budoucna je sice možné očekávat změny 

uvedeného podílu, nicméně předpoklady týkající se jeho budoucího vývoje a využití v rámci 

představené prognózy mohou být součástí dalších analýz. 

V další fázi výpočtu byl proveden odhad velikostní struktury UR a NUR, který vychází 

z metodiky navržené Edievem (2007). Jedná o jednoduchou rekurentní proceduru, kde počet 

domácností s velikostí rovnou k je odhadován z počtu domácností té samé nebo větší velikosti 

(obecně tedy velikosti k a více členů) a to s využitím informace o průměrném počtu členů 

domácnosti s k a více členy. Nejprve je nutné určit průměrnou velikost domácnosti UR i NUR, 

a to jako: 

n , 

kde n 	 je průměrná velikost domácnosti se 2 a více členy, P  je celkový počet osob, který 

žije v domácnostech se 2 a více členy a H  je celkový počet hospodařících domácností daného 

typu (UR nebo NUR). Jelikož UR i NUR má minimálně 2 členy, pak n  je celková průměrná 

velikost UR a NUR. K výpočtu proto postačí odhad celkového počtu osob žijících v UR a NUR 

(určeného podle postupu výše) a celkový odhadnutý počet domácností UR a NUR (získaný 

např. pomocí metody koeficientů hlav domácností). 

Následně lze snadno určit tzv. podmíněný přebytek (přesah) průměrného počtu členů 

domácnosti (conditional average size excess), jako η n k, kde k je počet členů. 

Například pro počet členů roven 2 se podmíněný přebytek určí jako  η n 2, přičemž  

n  bylo vypočteno v předchozím kroku výpočtu. 

K prognóze struktury domácností podle počtu členů lze užít více postupů - α-metodu, η-

metodu, θ-metodu a ν-metodu (Ediev, 2007). Zde v této prognóze byla zvolena tzv. α-metoda, 

v rámci které je třeba určit hodnoty parametru α: 

α
	 / , 

kde  v /
/
	 je podmíněný podíl soukromých domácností velikosti k v rámci domácností 

s k a více členy (k+), přičemž vlnovkou nad symboly jsou značeny empirické hodnoty. Parametr 

α pak slouží v rámci odhadu struktury projektovaného počtu domácností podle velikosti. 

Využívá se jeho typického průběhu vzhledem k podmíněným podílům domácností velikosti k 

z domácností s k a více členy (v / ) pro různé hodnoty k, který odpovídá uvedenému 

výpočetnímu tvaru tohoto parametru (Ediev, 2007). V dalším kroku byla určena upravená 

(korigovaná) hodnota v /  jako v / max e ∗ ; 1 η .  

Po tomto výpočtu pak je již možné určit podmíněný přebytek průměrného počtu členů pro 

domácnosti s více než dvěma členy jako (zde pro domácnost se 3 členy): 

η
/

1. 

V dalších krocích se pak opakuje odhad hodnoty α , v /  a η  až do nejvyšších 

uvažovaných hodnot k. Zde se jednalo o domácnosti se šesti a více členy.  

Princip α-metody spočívá v možnosti různým způsobem volit hodnoty parametrů α 	pro 

budoucí roky. Tyto hodnoty lze volit na základě znalosti jeho delší časové řady nebo 

z regionálních hodnot. Vzhledem ke zmíněným metodickým změnám mezi posledními 
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sčítáními je v případě České republiky obtížné pracovat s delší časovou řadou plně 

srovnatelných údajů. V nejzákladnější variantě výpočtu prezentované zde a citovaným článkem 

(Habartová, Hulíková Tesárková, Sivková, 2014) byly proto hodnoty těchto parametrů opět 

určeny jako konstantní. Tento předpoklad opět nevylučuje v dalších pracích pomocí parametru 

α vnášet do modelu náhodnost nebo vytvářet různé scénáře. 

Po provedení všech uvedených kroků výpočtu pro všechny uvažované velikosti domácností 

i typy domácností je nutné pouze dopočítat nepodmíněnou strukturu domácností daného typu43 

podle velikosti, kde  v v / 	. Pro k větší než 2 pak výpočet nepodmíněné struktury využívá 

vztah: 

v v / ∗ v ∗
/

1 . 

Jakmile získanou nepodmíněnou relativní strukturou domácností podle počtu členů ( ) 

vynásobíme odhadované celkové počty domácností daného typu (UR, NUR) získané např. 

užitím metody koeficientů hlav domácností, získáme odhadované počty domácností podle 

zvolených typů i předpokládaného počtu členů. 

8.3.1.1  Postup výpočtu prognózy vývoje domácností podle závislých dětí 

Vedle aplikace dané metody na základní strukturu hospodařících domácností je možné ji rozšířit 

o členění úplných a neúplných rodin podle počtu závislých dětí žijících v dané domácnosti 

a vnášet tak do modelu nejrůznější předpoklady. Pro tento případ byly vytvořeny 2 základní 

scénáře s následujícími předpoklady: 

1. Scénář – optimistický (příznivé ekonomické podmínky pro zakládání domácností) 

 Mladší osoby zakládají bez větších problémů své vlastní domácnosti (v páru 

nebo samostatně jako singles)  

 Snižování průměrné velikosti domácnosti u osob ve starším středním věku 

v důsledku dřívějšího osamostatňování dětí  

 Starší osoby žijí déle samostatně v bytě ve své původní domácnosti, z důvodu 

snižující se nadúmrtnosti žen často v partnerském svazku než jako jednotlivec  

2. Scénář – pesimistický (nepříznivé podmínky pro zakládání, resp. opouštění domácností) 

 Pozdější odchod mladších osob z domácností rodičů – tj. nízké počty mladých 

sezdaných i nesezdaných párů především bez závislých dětí podobně jako 

singles  

 Stagnace nebo zvýšení počtu úplných rodin mezi osobami středního věku 

z důvodu nižší intenzity rozpadů rodin; stagnace nebo zvyšování průměrné 

velikosti domácnosti u osob středního věku 

 Starší osoby žijí často v zařízení nebo jako další osoby v rodinných 

domácnostech  

Nejprve byly stejně jako v základním modelu vypočteny koeficienty hlav domácnosti pro 

všechny podrobnější typy hospodařících domácnosti: 

o Hospodařící domácnosti jednotlivců (DJ) 

o Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou bez závislých dětí (URbezZD) 
                                                            
43 Stejně jako v tomto kroku, i všechny předchozí výpočty byly provedeny odděleně pro UR i NUR. 
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o Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou se závislými dětmi (URseZD) 

o Hospodařící domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou bez závislých dětí (NURbezZD) 

o Hospodařící domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou se závislými dětmi (NURseZD). 

  V dalším kroku byly pro každý scénář  koeficienty hlav upravovány na základě uvedených 

předpokladů. Následně bylo postupováno stejně jako v základním modelu vyjma výpočtu podílů 

osob v každém typu domácnosti, které již nebyly uvažovány v čase konstantní jako v základním 

modelu.  

8.4 Výsledky  

Na základě odhadů pomocí výše popsané metody je pravděpodobné, že celkový počet 

hospodařících domácností, složený ze tří44 hlavních typů domácností, se v projektovaném 

období do roku 2040 ve všech variantách zvýší. Zatímco v roce 2011 byl celkový počet 

hlavních typů domácností 4,1 mil., v roce 2040 je v nízké variantě předpokládáno navýšení na 

4,2 mil., ve střední variantě na 4,5 mil. a ve vysoké nárůst o 14 % na 4,7 mil. Jak ilustruje 

obrázek 66, pouze ve vysoké variantě by měl být nárůst trvalý až do roku 2040. V ostatních 

variantách by se měl celkový počet vybraných typů v posledních letech prognózy začít snižovat, 

přičemž v nízké variantě již od roku 2029. Přestože prognóza zahrnuje jen tři základní typy 

domácností, je na základě získaných výsledků možné očekávat, že změna v reprodukčním 

chování obyvatelstva a životním stylu započatá na počátku 90. let 20. století v České republice 

povede k vyššímu celkovému počtu domácností.  

Obr. 66 – Vývoj celkového* počtu vybraných typů hospodářích domácností dle variant, 2011–2040  

 
Poznámka: 2011 reálná data  

* Součet jednotlivých základních typů hospodařících domácností – domácnosti jednotlivců, domácnosti tvořené 1 
úplnou rodinou a domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou. 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

                                                            
44 Domácnosti jednotlivců, hospodařící domácností tvořené 1 úplnou rodinou a hospodařící domácnosti tvořené 
1 neúplnou rodinou. 
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Největším přispěvatelem v nárůstu celkového počtu vybraných typů domácností budou 

v daném projektovaném období bezesporu domácnosti jednotlivců (viz tab. 35). V porovnání 

s rokem 2011 by jich mělo být o 17 % více, v případě vysoké varianty dokonce až o 22 % více.  

Zatímco v roce 2011 žilo necelých 14 % osob jako jednotlivec, v roce 2040 je očekáváno ve 

střední variantě, že se tento podíl zvýší o 3 procentní body. Z podrobnějších výsledků je patrné, 

že intenzivnější nárůst by měl být spíše u žen, které i dosud představují hlavní nadpoloviční 

většinu domácností a jsou koncentrovány především do vyšších věkových skupin. Proto i jejich 

podíl vůči mužům by se mohl zvýšit z 55 % na téměř 59 % ve střední variantě. V roce 2040 by 

dle výsledků prognózy měla téměř jedna pětina žen žít v domácnosti jako jednotlivec (v roce 

2011 15 %). 

Také domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou se budou podle výpočtů spíše zvyšovat 

(viz tab. 35). Zatímco v případě střední varianty modelu v roce 2040 by mělo být úplných rodin 

ve srovnání s rokem 2011 o 7 % více, ve vysoké a nízké variantě je to o 12 % a necelá 2 %. Jak 

je patrné z podrobných výstupů podle velikosti domácnosti (viz obr. 67), nejvýraznějším 

přispěvatelem v rámci úplných rodin by měly být úplné rodiny dvoučlenné, tj. páry bez dětí, kde 

je odhadován nárůst ve střední variantě až 52%. V důsledku nižší intenzity plodnosti 

a zlepšujících se úmrtnostních poměrů pro obě pohlaví především ve vyšších věcích lze 

očekávat, že váha partnerských svazků bez dětí bude vyšší, a to jak párů osob v mladších 

věkových skupinách, tak zejména párů starších osob, které vznikly odchodem dětí z úplné 

rodiny se závislými dětmi. Na rozdíl od domácností jednotlivců trend vývoje počtu úplných 

domácností není s výjimkou vysoké varianty však jen rostoucí. Ačkoliv na konci 

projektovaného období modely předpokládají jejich vyšší počet ve srovnání s rokem 2011, 

v případě nízké varianty má být maxima dosaženo v roce 2023 a střední variantě v roce 2025, 

přičemž poté by se jejich počet měl snižovat. 

Tab. 35 – Hospodařící domácnosti dle typu a varianty populační projekce, vybrané roky  

Typ hospodařící 
domácnosti 

2011 
2025 2040 

Nízká      Střední     Vysoká     Nízká      Střední     Vysoká     

UR 2 097 031 2 225 751 2 266 832 2 306 651 2 131 554 2 247 527 2 355 303 

NUR   570 836   584 190   593 353   601 778 532 013   558 315   582 208 

DJ 1 422 147 1 508 756 1 536 292 1 561 984 1 585 133 1 667 242 1 740 310 

Celkem                   4 090 014 4 318 696 4 396 477 4 470 413 4 248 700 4 473 085 4 677 821 

  Nárůst/pokles k roku 2011, v %                 

UR 6,1 8,1 10,0   1,7   7,2 12,3 

NUR 2,3 3,9  5,4 -6,8 -2,2   2,0 

DJ 6,1 8,0  9,8 11,5 17,2 22,4 

Celkem                   5,6 7,5  9,3   3,9   9,4 14,4 
 

Poznámka: 2011 reálná data; UR = úplné rodinné domácnosti, NUR = neúplné rodinné domácnosti, DJ = 
domácnosti jednotlivců   

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

Jediným typem domácnosti, u kterého je ve střední variantě odhadován v porovnání s rokem 

2011 pokles v absolutních počtech, jsou hospodařící domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou. 

Ačkoli nízká a střední varianta předpokládá, že se počet neúplných rodin o necelých 7 %, resp. 

2 % do roku 2040, ve vysoké variantě je očekávané nepatrné navýšení o 2 %. To koresponduje 
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se vstupními předpoklady, na základě kterých má úhrnná plodnost růst z 1,45 dítěte na 1,65 

dítěte na jednu ženu během projektovaného období (ČSÚ, 2013b). Podobně jako v případě 

úplných rodin i u neúplných rodin není očekávaný trend vývoje jejich počtu lineární. Všechny 

tři varianty počítají s rostoucím vývojem v prvních několika letech projektovaného období, 

přičemž nejpozději v roce 2025 má být v případě vysoké varianty dosaženo maxima 

a následovat pozvolný klesající trend. 

      Obr. 67 – Úplné rodiny podle velikosti, 2011–2040, střední varianta  

 
Poznámka: 2011 reálná data 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

Podle výsledků prognózy by Česká republika měla pokračovat v trendu vývoje snižování 

velikosti domácnosti. Zvyšováním podílů jednotlivců a dvoučlenných rodin by mělo docházet 

k dalšímu snižování průměrné velikosti domácnosti. Zatímco v roce 2011 39 % úplných rodin 

bylo dvoučlenných, ve střední variantě by v roce 2040 měla být již více než polovina úplných 

rodin tvořená 2 členy. Naopak váha úplných rodin se čtyřmi členy by měla poklesnout z 27 % 

o 10 procentních bodů.  Ačkoliv odhady se na konci projektovaného období v jednotlivých 

variantách prognózy liší, trend v zastoupení úplných rodin dle velikosti je obdobný. 

Stejně tak v případě domácností tvořených 1 neúplnou rodinou všechny varianty očekávají 

zmenšování jejich velikosti a navýšení dvoučlenných rodin. Zatímco v roce 2011 dvoučlenné 

neúplné rodiny představovaly 57 % všech neúplných rodin, do roku 2040 by měl podíl vzrůst na 

63 %. Podíl tříčlenných a čtyřčlenných neúplných rodin se sníží na z 31 % a 9 % na 27 % a 7 % 

(obr. 68). Pěti a vícečlenné neúplné rodiny se stanou pravděpodobně zcela ojedinělé. Vzhledem 

k výchozím předpokladům modelu se očekává, že v čele neúplných rodin bude častěji žena. 

Z dat sčítání 2011 vyplývá, že v 81 % neúplných rodin byly v čele domácnosti ženy a tento 

poměr je v projektovaném období relativně stabilní.  
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      Obr. 68 – Neúplné rodiny podle velikosti, 2011–2040, střední varianta  

 
        Poznámka: 2011 reálná data 

        Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

8.4.1  Prognóza vývoje struktury domácností podle závislosti dětí – scénáře 
vývoje střední varianty 

Kromě velikosti domácnosti je možné detailněji hodnotit také vývoj struktury rodinných 

domácností podle výskytu závislých dětí v rodině. V obou typech rodin, úplné i neúplné, lze bez 

ohledu na scénář především díky stárnutí populace očekávat pokračování trendu zvyšování 

počtu i relativního zastoupení rodin bez závislých dětí (viz obr. 69). 

Obr. 69 – Struktura hospodařících domácnosti tvořených 1 rodinou, 2011–2040, střední 
varianta, optimistický scénář 

 
  Poznámka: 2011 reálná data 

  Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 
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Zatímco v roce 2011 bylo 57 % domácností s jednou rodinou tvořeno rodinami bez 

závislých dětí, podle střední varianty by mohl do roku 2040 tento podíl vzrůst za příznivých 

ekonomických a společenských podmínek až na více než 68 % (v pesimistickém scénáři 

o 6 procentních bodů méně). Naopak zastoupení domácností se závislými dětmi by se mohlo ze 

43 % propadnout až na 31 % v pesimistickém scénáři střední varianty.  

Jak je patrné z tabulky 36, struktura rodinných domácností se bude podle výsledků 

prognózy v první polovině prognózovaného období proměňovat hlavně díky celkem výrazným 

absolutním přírůstkům rodin bez závislých dětí (minimálně o 15 % do roku 2025). Důvodem je 

především stárnutí domácností silných populačních ročníků z počátku sedmdesátých let, ve 

kterých ještě v roce 2011 žily závislé děti, ale jejich stárnutím, resp. odchodem z domácností se 

domácnosti promění v rodiny bez dětí, příp. bez závislých dětí.  

V druhé polovině prognózovaného období lze očekávat významné změny i v případě rodin 

se závislými dětmi, kterých by mohlo v případě pesimistického scénáře střední varianty ubýt až 

o 23 %. Jelikož optimistický scénář předpokládá zlepšování ekonomických podmínek pro 

založení vlastní domácnosti v mladším věku, očekávané úbytky nejsou tak velké, přesto stále 

výrazné. Důvodem jsou zejména slabé populační ročníky rozené během devadesátých let, které 

populačně starší generace nemohou ani příznivějšími ekonomickými podmínkám v podobě 

efektivně řešené rodinné politiky nikdy z hlediska struktury domácností nahradit (ani v případě 

optimistického scénáře vysoké varianty populační projekce). 

Tab. 36 – Hospodařící domácnosti dle typu a scénáře vývoje struktury domácností, střední varianta 
populační projekce, vybrané roky  

Typ hospodařící 
domácnosti 

2011 
2025 2040 

Optimistický 
scénář 

Pesimistický 
scénář      

Optimistický 
scénář 

Pesimistický 
scénář      

UR bez závislých dětí 1 236 561 1 481 101 1 428 270 1 642 594 1 580 273 

UR se závislými dětmi   860 470   868 353   838 245   692 553   666 957 

NUR bez závislých dětí   271 859   323 675   316 250   342 868   336 612 

NUR se závislými dětmi   298 977   289 380   277 267   231 252   222 115 

DJ 1 422 147 1 518 712 1 536 561 1 636 406 1 667 917 

  Nárůst/pokles k roku 2011, %                 

UR bez závislých dětí 19,8 15,5   32,8   27,8 

UR se závislými dětmi  0,9 -2,6 -19,5 -22,5 

NUR bez závislých dětí 19,1 16,3   26,1   23,8 

NUR se závislými dětmi -3,2 -7,3 -22,7 -25,7 

DJ  6,8  8,0   15,1   17,3 

Poznámka: 2011 reálná data; UR = úplné rodinné domácnosti, NUR = neúplné rodinné domácnosti, DJ = 
domácnosti jednotlivců   

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011; vlastní výpočty 

Významná očekávaná proměna celé struktury hospodařících domácností s jednou rodinou 

je patrná i z obrázku 69, který zobrazuje optimistický scénář střední varianty. Zatímco 

dominantní skupinou by měl i nadále zůstat typ úplné rodiny bez závislých dětí, přičemž by se 

jeho vliv měl stále zvyšovat, nejméně početnou skupinou rodin by se mohla dle výsledků obou 

scénářů stát neúplná rodina se závislými dětmi, právě díky oběma očekávaným trendům 

vyplývajících zejména z věkové struktury České republiky. Stejně tak počet domácností 
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jednotlivců je silně ovlivněn spíše než předpoklady o budoucím vývoji struktury domácností 

(v návaznosti na budoucí ekonomické a společenské podmínky) předpokládaným vývojem 

věkové struktury české populace. Z hlediska scénářů se rozdíl ve výsledcích mezi oběma 

scénáři pohybuje jen okolo 1–2 % i v roce 2040, zatímco rozdíl mezi variantami populační 

projekce může být až 10%. 

Vzhledem k robustnosti výsledků struktury domácností lze proto danou prognózu 

považovat za relativně věrohodnou, jelikož i poměrně odlišné předpoklady poskytují podobné 

výsledky ve formě stejných trendů struktury domácností. Výsledky prognózy v závislosti na 

použitých variantách a scénářích proto mimo jiné ukazují, že hlavní vliv na strukturu 

domácností bude mít očekávaný vývoj věkové struktury populace, zatímco vliv možných 

populačních opatření lze odhadovat jako minimální.  
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Kapitola 9 

Závěr 

 

Rodiny a domácnosti již dlouhodobě přitahují pozornost nejen sociologů, psychologů 

a ekonomů. Zatímco z pohledu demografie rodina představuje základní sociální jednotku, kde 

dochází k reprodukci, domácnosti jsou pojmem širším. Zahrnují i samostatně žijící osoby nebo 

skupinu osob bez blízkých příbuzenských vazeb a umožňují tak zkoumat rodinné chování 

v širším kontextu. Domácnosti jsou základními ekonomickými subjekty, které tvoří 

nezanedbatelnou část celkové spotřeby v hospodářství (Liu et al., 2003). Znalost o minulém, 

současném a budoucím počtu a složení domácností je v mezinárodním prostředí důležitá také 

při plánování bytové výstavby, stanovování potřeb institucionální péče pro seniory, 

v environmentálních otázkách aj. 

Jako zdroje dat se pro výzkum rodin a domácností nejčastěji využívají výběrová šetření 

nebo data sčítání. Důležitou výhodou sčítání lidu oproti výběrovým šetřením je jeho rozsah 

pokrytí, díky kterému sčítání lidu získává svou nezastupitelnost jiným datovým zdrojem 

v hodnocení struktur rodin a domácností s nižším územním detailem. Zároveň sčítání lidu 

umožňuje uživateli kombinaci s údaji z ostatních zjišťovaných entit, tj. osoby, domovní 

a bytový fond, aniž by byla významným způsobem narušena spolehlivost dat. 

Cílem předložené dizertační práce bylo představení sčítání lidu jako jedinečného datového 

zdroje pro výzkum rodin a domácností, přičemž zaměření práce je metodické i analytické 

zároveň. Metodická část práce je klíčová pro pochopení metodických aspektů, které se 

bezpodmínečně více či méně projevují v každých datových výstupech bez ohledu na datový 

zdroj. Mohou ovlivnit časové řady, základní struktury či způsobit umělé odchylky, stejně tak na 

druhou stranu mohou vyvrátit předpoklady o plynulém neměnném vývoji jakéhokoli jevu 

založeném na oficiálních statistikách. Jedině důkladným pochopením metodiky vzniku dat je 

možné bezchybně interpretovat a analyzovat výsledky.  

Přestože snaha o znalosti počtu a struktury domácností se objevuje již na počátku minulého 

století, teprve sčítáním v roce 1930 se stává Československo prvním státem na světě, který 

zpracovával informace o složení rodin a domácností v tak detailním rozsahu. Pojem soukromá 

domácnost byl v té době definován jako skupina osob, která spolu bydlí a hospodaří, 

a odvozovala se ze zápisu na sčítacím archu. Vzájemná provázanost sčítaných entit, tj. klíčová 

úloha sčítání, jak ji známe z dnešní doby, se však objevuje až o 30 let později. Sčítání lidu, 
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domů a bytů 1961 se stává naprosto přelomovým nejen díky provázanosti entit, ale také 

v oblasti zjišťování domácností. Z důvodu výzkumu obsazenosti bytů a plánování bytové 

výstavby se poprvé objevuje cenzová domácnost jako základní jednotka domácností ve sčítání. 

Následně sčítání v roce 1970 dává vznik srovnatelným časovým řadám cenzových, 

hospodařících a bytových domácností. 

Teprve poslední sčítání lidu konané v roce 2011 představuje další přelom v historii sčítání 

lidu, a to především organizačním provedením a způsobem zpracování dat. Vynucené novými 

technologickými postupy se objevuje poprvé v historii vícekanálový sběr dat, v čele 

s vyplňováním elektronických formulářů. Ve vyšší míře jsou využívány administrativní zdroje 

dat a většina fází zpracování je prováděna automatizovaně podle předem nadefinovaných 

algoritmů.  To se týká i odvozování domácností, které jsou odvozovány plně automatizovaně 

podle speciálně vyvinutého algoritmu odvozování domácností, navržený autorkou této práce. 

Algoritmus je složený z šesti po sobě následujících kroků, který odvozuje typ hospodařící 

domácnosti, postavení osoby v domácnosti a osobu v čele domácnosti.  

Automatizované zpracování dat i vícekanálový sběr dat vynutil změnu i metodických 

konceptů. Tou nejvýznamnější je zánik konceptu cenzových domácností. Ještě význačnější však 

je změna konceptu bydlící obyvatelstva. Na základě mezinárodních požadavků jsou veškeré 

charakteristiky a statistiky osob, domů, bytů, domácnosti vztahovány k obvyklému pobytu, 

nikoli trvalému, jak tomu bylo ještě v roce 2001. Dodržení tohoto konceptu však s sebou přináší 

jedinečnou možnost přiblížení se skutečnosti, jak v pohledu bydlení osob, tak zařazování do 

domácností. Z pohledu struktury domácností jsou tímto konceptem nejvíce ovlivněny počty 

nesezdaných soužití či domácnosti jednotlivců. Poslední novinkou je zjišťování registrovaných 

a faktických partnerství jako součást rodinných domácností. 

Zatímco počet bytových i hospodařících domácností dlouhodobě roste, velikost domácností 

se snižuje. Nejvýraznější absolutní i relativní nárůst byl zjištěn u domácností jednotlivců 

a neúplných rodin. Počty úplných rodin se během prvního sledovaného desetiletí v závislosti na 

zaznamenané vysoké sňatečnosti zvyšovaly, od počátku 90. let však dochází k jejich trvalému 

snižování. Zatímco ještě v roce 1970 představovaly úplné rodiny dvě třetiny všech 

hospodařících domácností, v roce 2011 tvořily již pouze necelou polovinu. Kromě snižování 

jejich početního stavu se snižuje i počet závislých dětí v rodině. V roce 2011 byla více než 

polovina úplných rodin bez závislých dětí, přičemž průměrně žilo v domácnosti s úplnou 

rodinou 0,66 závislého dítěte.  

Významně se také změnila struktura úplných rodin. Osoby v mladších věkových skupinách 

častěji a déle žijí v rodině svých rodičů a své domácnosti si zakládají později, častěji jako 

jednotlivec nebo v nesezdané soužití, teprve později jako manželé v manželském svazku. Na 

základě dat SLDB 2011 nesezdaná soužití představovala více než 11 % všech úplných rodin, 

přičemž se za poslední dvě desetiletí výrazně změnila jejich věková struktura. Nejdynamičtější 

vývoj do roku 2011 vykázaly neformální svazky s osobou v čele ve věku 25–34 let, jejichž 

počet se za dvacet let více než zpětinásobil. Nesezdaná soužití jsou nejčastěji bez dětí, pouze ve 

43 % nesezdaných soužití žilo alespoň jedno závislé dítě. Jak bylo zjištěno v kapitole 5, osoby 

v mladším věku do 30-32 let s vyšším vzděláním vstupují do nesezdaného soužití z velké míry 

pouze dočasně před pozdějším uzavřením sňatku. Naopak pro osoby s nižším vzděláním 
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představuje nesezdané soužití trvalejší neformální formu úplné rodiny. Rozdíly v typech 

nesezdaných soužití byly zjištěny i na základě jejich územního rozložení. Zatímco neformální 

soužití jako předstupeň manželského soužití je typický zejména pro velkoměsta, nesezdaná 

soužití trvalého charakteru jsou charakteristická pro regiony severních a severozápadních Čech, 

kde je neuzavření manželského sňatku často ekonomicky výhodnou volbou, tj. alternativou 

rodinného soužití. 

Z důvodu stárnutí populace byla jako nejdynamičtěji rostoucí typ domácnosti zjištěna 

domácnost jednotlivce. Podle výsledků SLDB 2011 domácnosti jednotlivců představovaly 

téměř třetinu všech hospodařících domácností, přičemž více než v polovině případů byly 

tvořeny osobami ve věku 60 a více let, nejčastěji ženami. Stejně tak počet samostatně bydlících 

domácností jednotlivců ve věku 20–39 let, tzv. singles, má vzrůstající tendenci, související se 

změnou životního stylu či s rozvojem bytové výstavby. Singles podle výsledků SLDB 2011 

dosahovali příznivějších hodnot z hlediska vzdělanostní úrovně a nejčastěji žili ve velkých 

městech. 

Dlouhodobý trend růstu byl zjištěn i u neúplných rodin, jejichž počet se od roku 1970 

zdvojnásobil. Kromě početního nárůstu byly zaznamenány i výrazné strukturní změny. Zatímco 

rozvedení rodiče představují stále dominantní skupinu neúplných rodin, druhou skupinou na 

rozdíl od roku 2001 představují svobodné matky, které tvořily více než pětinu neúplných rodin 

se závislými dětmi. V roce 2001 byly druhou nejčetnější skupinou osob v čele osoby vdané 

a ženaté, které byly do určité míry uměle vytvářeny z úplných rodin žijících fakticky společně, 

přičemž partneři měli různé místo trvalého pobytu. 

Právě konceptu obvyklého pobytu byl v kapitole 6 přisouzen nejvýraznější vliv na výsledky 

o struktuře domácnosti v oblasti metodiky. Zatímco v předchozích sčítáních byly osoby uměle 

přesouvány na místo trvalého pobytu, sčítání v roce 2011 respektovalo deklaraci respondenta 

a lépe tak vystihovalo realitu. Jednoznačně největší negativní efekt byl identifikován 

u nekvalitně provedených terénních prací, které zapříčinily výrazné problémy ve zpracování dat, 

zejména v propojování sčítaných entit. Spolu s doplňováním nesečtených osob z registru sice 

limitovaly kvalitu výstupů, naprogramované algoritmy však vzhledem k vyčerpávající 

variabilitě možností výstupy vcelku úspěšně korigovaly. Z analýzy v této kapitole vyplývá, že 

nejvýrazněji byl ovlivněn počet vícečlenných nerodinných domácností. Dále byl lehce ovlivněn 

počet úplných rodin, konkrétně nesezdaných soužití (podhodnocení o čtvrtinu). Závěry této 

analýzy však ukázaly, že publikované údaje o struktuře domácností ze SLDB 2011 odpovídají 

až na výjimky historickým trendům od roku 1970 a jsou srovnatelné s mezinárodními trendy 

rodinného chování a utváření domácností. 

Struktura i průměrná velikost domácností v mezinárodním pohledu, kterým se věnovala 

následující kapitola 7, odráží nejen použité metodické koncepty a s tím související sběr dat, ale 

především demografické chování a stárnutí populace, socioekonomickou úroveň dané země, 

včetně dostupností a struktury bytového fondu. Napříč evropskými zeměmi dochází ke 

snižování průměrné velikosti domácnosti, které je nejvíce ovlivněné právě stárnutím populací, 

tj. zvyšujícím se podílem jednotlivců seniorů. Pomocí analýzy hlavních komponent a následnou 

shlukovou analýzou bylo zjištěno, že vybrané evropské země lze rozdělit do 6 podobných 

skupin podle formování domácností. Země střední Evropy (spolu s Českou republikou) 
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společně nevytvářejí žádný územní celek a chovají se ve formování rodin spíše rozdílně. 

Zatímco Maďarsko lze přiřadit spíše k některým zemím západní Evropy, struktura domácností 

v Polsku a na Slovensku se podobá svým tradičním rodinným chováním spíše jižní Evropě. 

Česká republiku lze vyšším podílem neúplných rodin přiřadit k pobaltským zemím či Slovinsku. 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, téměř nenahraditelnou výhodou dat sčítání lidu je možnost 

vytváření odhadů budoucího vývoje počtu a složení rodin a domácností. Přestože existuje celá 

řada mezinárodně používaných metod pro vytváření prognóz domácností, vzhledem k jejich 

vysokým nárokům na datovou základnu i výpočty, jsou stále nejčastěji používané metody 

vycházející z metody koeficientů hlav domácnosti. Ta byla také využita k výpočtu prognózy 

domácností do roku 2040 prezentované v kapitole 8. Prognóza vývoje hospodařících 

domácností předpokládá ve všech variantách zvyšování počtu domácností jednotlivců, 

domácností tvořených jednou úplnou i jednou neúplnou rodinou minimálně v první polovině 

projektovaného období. Nejvýraznější nárůst je z důvodu pokračujícího stárnutí populace 

očekáván mezi domácnostmi jednotlivců, kterých by mohlo být ve střední variantě v roce 2040 

a 17 % víc než bylo zjištěno v roce 2011. V případě úplných a neúplných rodin by se budoucí 

vývoj měl lišit podle počtu členů domácnosti i počtu závislých dětí. S očekávaným 

pokračujícím stárnutím populace by měly i v případě rodinných domácností jediné dlouhodobě 

početně vzrůstající typy domácnosti představovat rodiny bez závislých dětí. Výsledky 

prezentované prognózy ukázaly, že hlavní vliv na strukturu domácností bude mít očekávaný 

vliv struktury populace, tj. s trendy prohlubujícího se populačního stárnutí. Vliv potenciálních 

rodinných opatření by byl spíše pouze okrajový. 

Snahou předložené dizertační práce bylo komplexní uchopení problematiky statistiky rodin 

a domácností se zaměřením nejen na vybrané analytické přístupy hodnocení aktuálních trendů 

rodinného chování, ale především všech metodologických aspektů, které toto hodnocení mohou 

přímo i nepřímo ovlivňovat. Nejedná se pouze o metodologii samotného hodnocení či analýzy 

struktur rodin a domácností, ale především všech hledisek, které ovlivňují samotný vznik dat. 

Se zvyšujícím se podílem technologických přístupů a především automatizovaných postupů 

zpracování dat se upozaďuje možnost individuálního přístupu, který minimálně v případě sčítání 

lidu zajišťoval vysokou kvalitu jejich výsledků. Na druhou stranu se však zvyšuje možnost 

poskytování výsledků v časově bližším horizontu v téměř libovolně detailních kombinacích. 

Nelze však zapomínat na skutečnost, že kvalita výsledků kteréhokoli statistického šetření, 

a sčítání je tím neobsáhlejším, je závislé na kvalitě vstupů. Jen dostatečně kvalitní vstupní údaje 

mohou poskytovat takové výstupní údaje, které věrohodně odrážejí realitu.  
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PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 - Základní podrobný číselník typu domácností pro SLDB 2011 

Kód Typ hospodařící domácnosti 

1100 Domácnost jednotlivce 
1221 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodiče s vnoučaty - bez závislých vnoučat a bez dalších osob 

1222 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodiče s vnoučaty - bez závislých vnoučat a pouze s příbuznými 

1223 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodiče s vnoučaty - bez závislých vnoučat a s dalšími osobami 

1231 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodiče s vnoučaty - s minimálně jedním závislým vnoučetem a 
bez dalších osob 

1232 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodiče s vnoučaty - s minimálně jedním závislým vnoučetem a 
pouze s příbuznými 

1233 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodiče s vnoučaty - s minimálně jedním závislým vnoučetem a s 
dalšími osobami 

1321 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - muž s vnoučaty - bez závislých vnoučat a bez dalších 
osob 

1322 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - muž s vnoučaty - bez závislých vnoučat a pouze s 
příbuznými 

1323 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - muž s vnoučaty - bez závislých vnoučat a s dalšími 
osobami 

1331 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - muž s vnoučaty - s minimálně jedním závislým 
vnoučetem a bez dalších osob 

1332 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - muž s vnoučaty - s minimálně jedním závislým 
vnoučetem a pouze s příbuznými 

1333 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - muž s vnoučaty - s minimálně jedním závislým 
vnoučetem a s dalšími osobami 

1421 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - žena s vnoučaty - bez závislých vnoučat a bez dalších 
osob 

1422 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - žena s vnoučaty - bez závislých vnoučat a pouze s 
příbuznými 

1423 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - žena s vnoučaty - bez závislých vnoučat a s dalšími 
osobami 

1431 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - žena s vnoučaty - s minimálně jedním závislým 
vnoučetem a bez dalších osob 

1432 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - žena s vnoučaty - s minimálně jedním závislým 
vnoučetem a pouze s příbuznými 

1433 Vícečlenná nerodinná domácnost - prarodič - žena s vnoučaty - s minimálně jedním závislým 
vnoučetem a s dalšími osobami 

1500 Ostatní vícečlenná nerodinná domácnost 
2111 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - manželský pár bez dětí45 a bez dalších osob  
2112 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - manželský pár bez dětí a pouze s příbuznými 
2113 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - manželský pár bez dětí a s dalšími osobami 

                                                            
45 Bez jakýchkoli dětí (bez ohledu na to, zda jsou závislé či nezávislé) 
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Kód Typ hospodařící domácnosti 

2121 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - manželský pár bez závislých dětí46 a bez dalších osob  
2122 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - manželský pár bez závislých dětí a pouze s příbuznými 
2123 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - manželský pár bez závislých dětí a s dalšími osobami 
2131 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - manželský pár s minimálně jedním závislým dítětem47 a bez 

dalších osob  
2132 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - manželský pár s minimálně jedním závislým dítětem a pouze s 

příbuznými 
2133 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - manželský pár s minimálně jedním závislým dítětem a s dalšími 

osobami 
2211 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické manželství bez dětí a bez dalších osob  
2212 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické manželství bez dětí a pouze s příbuznými 
2213 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické manželství bez dětí a s dalšími osobami 
2221 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické manželství bez závislých dětí a bez dalších osob  

2222 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické manželství bez závislých dětí a pouze s příbuznými 

2223 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické manželství bez závislých dětí a s dalšími osobami 

2231 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické manželství s minimálně jedním závislým dítětem a bez 
dalších osob  

2232 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické manželství s minimálně jedním závislým dítětem a 
pouze s příbuznými 

2233 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické manželství s minimálně jedním závislým dítětem a s 
dalšími osobami 

2311 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - registrované partnerství bez dětí a bez dalších osob  

2312 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - registrované partnerství bez dětí a pouze s příbuznými 

2313 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - registrované partnerství bez dětí a s dalšími osobami 

2321 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - registrované partnerství bez závislých dětí a bez dalších osob  
2322 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - registrované partnerství bez závislých dětí a pouze s příbuznými 
2323 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - registrované partnerství bez závislých dětí a s dalšími osobami 
2331 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - registrované partnerství s minimálně jedním závislým dítětem a 

bez dalších osob  
2332 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - registrované partnerství s minimálně jedním závislým dítětem a 

pouze s příbuznými 
2333 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - registrované partnerství s minimálně jedním závislým dítětem a s 

dalšími osobami 

2411 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické partnerství bez dětí a bez dalších osob  
2412 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické partnerství bez dětí a pouze s příbuznými 
2413 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické partnerství bez dětí a s dalšími osobami 
2421 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické partnerství bez závislých dětí a bez dalších osob  

2422 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické partnerství bez závislých dětí a pouze s příbuznými 
2423 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické partnerství bez závislých dětí a s dalšími osobami 

2431 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické partnerství s minimálně jedním závislým dítětem a bez 
dalších osob  

2432 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické partnerství s minimálně jedním závislým dítětem a 
pouze s příbuznými 

2433 Domácnost - 1 rodina - úplná rodina - faktické partnerství s minimálně jedním závislým dítětem a s 
dalšími osobami 

2521 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělý otec bez závislých dětí a bez dalších osob 

                                                            
46 Pouze bez závislých dětí, tj. s dětmi ostatními. 
47 Za závislé dítě jsou považovány všechny osoby v hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou, které k osobě v čele ve vztahu „dítě“, 
jsou ve věku 25 let a méně a současně ekonomicky neaktivní. 
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Kód Typ hospodařící domácnosti 

2522 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělý otec bez závislých dětí a pouze s příbuznými 

2523 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělý otec bez závislých dětí a s dalšími osobami 

2531 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělý otec s minimálně jedním závislým dítětem a bez 
dalších osob 

2532 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělý otec s minimálně jedním závislým dítětem a pouze s 
příbuznými 

2533 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělý otec s minimálně jedním závislým dítětem a s dalšími 
osobami 

2621 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělá matka bez závislých dětí a bez dalších osob 

2622 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělá matka bez závislých dětí a pouze s příbuznými 

2623 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělá matka bez závislých dětí a s dalšími osobami 

2631 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělá matka s minimálně jedním závislým dítětem a bez 
dalších osob 

2632 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělá matka s minimálně jedním závislým dítětem a pouze 
s příbuznými 

2633 Domácnost - 1 rodina - neúplná rodina - osamělá matka s minimálně jedním závislým dítětem a s 
dalšími osobami 

3100 Domácnost - 2 a více rodin - 2 úplné rodiny 
3200 Domácnost - 2 a více rodin - 2 neúplné rodiny 
3300 Domácnost - 2 a více rodin - 1 úplná a 1 neúplná rodina 
3400 Domácnost - 2 a více rodin - 3 a více rodin 

Zdroj: vlastní návrh 

 
Příloha 2 – Osoby v nesezdaných soužitích ve věku do 34 let, SO ORP, 2011 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty 
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Příloha 3 – Druh sčítání lidu provedených v zemích EU a EHP kolem roku 2011 

Země 
Rozhodný 
okamžik 

Způsob sběru dat 

Belgie 1. 1.2011 Administrativní sčítání (+ data s existujících výběrových šetření) 

Bulharsko 1. 2.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Česká republika 26. 3.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Chorvatsko 31. 3.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Dánsko 31.12.2010 Administrativní sčítání 

Estonsko 31.12.2011 Kombinovaný (registry a vyčerpávající šetření) 

Finsko 31.12.2010 Administrativní sčítání 

Francie 1. 1.2011 Rolling census 

Irsko 10. 4.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Island 31.12.2011 Administrativní sčítání (+ data s existujících výběrových šetření) 

Itálie 9.10.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Kypr 1.10.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Lichtenštejnsko 31.12.2010 Kombinovaný (registry a vyčerpávající šetření) 

Litva 1. 3.2011 Kombinovaný (registry a vyčerpávající šetření) 

Lotyšsko 1. 3.2011 Kombinovaný (registry a vyčerpávající šetření) 

Lucembursko 1. 2.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Maďarsko 1.10.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Malta 20.11.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Německo 9. 5.2011
Kombinovaný (registry + vyčerpávající šetření + výběrové 
šetření) 

Nizozemsko 1. 1.2011 Administrativní sčítání (+ data s existujících výběrových šetření) 

Norsko 19.11.2011 Administrativní sčítání 

Polsko 31. 3.2011 Kombinované (registry + výběrové šetření) 

Portugalsko 21. 3.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Rakousko 31.10.2011 Administrativní sčítání 

Řecko 16. 3.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Rumunsko 22.10.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Slovensko 21. 5.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Slovinsko 1. 1.2011 Administrativní sčítání 

Španělsko 1.11.2011 Kombinované (registry + výběrové šetření) 

Švédsko 31.12.2011 Administrativní sčítání 

Švýcarsko 31.12.2010 Kombinované (registry + výběrové šetření) 

Velká Británie 27. 3.2011 Tradiční vyčerpávající šetření 

Poznámka: Administrativní sčítání – sčítání využívající pouze dostupné registry a administrativní zdroje dat; Rolling 
census – specifický druh sčítání lidu realizovaný pouze ve Francii jako kumulace vyčerpávajících šetření každoročně 
prováděných na jiných územních jednotkách 

Zdroj: UNECE census wiki 2015 
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Příloha 4 – Velikost soukromé domácnosti a velikost rodiny v evropských zemích, 2011 

 

 Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

 

Příloha 5a, b – Zastoupení osob žijících v nesezdaných soužitích v celkovém počtu osob žijících jako 
partneři v úplné rodině (v %) podle věku a pohlaví v evropských zemích, 2011 

     
Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 
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Příloha 6 – Osoby ve věku 20–24 let podle postavení v domácnosti (v %) v evropských zemích, 2011 

Země 

Muži Ženy 

Syn/dcera 
Partner v 
sezdaném 
soužití 

Partner v 
nesezdaném 
soužití 

Jednotlivec Syn/dcera 
Partner v 
sezdaném 
soužití 

Partner v 
nesezdaném 
soužití 

Jednotlivec 

Belgie 71.3 3.6 8.8 11.2 58.5 11.3 13.5 9.0

Bulharsko 61.5 2.7 9.2 17.5 42.2 10.3 18.2 18.4

Česká republika 67.2 1.2 2.9 8.7 57.9 3.9 6.8 8.7

Chorvatsko 86.7 4.5 1.7 2.6 73.8 14.5 3.5 2.5

Dánsko 30.2 1.4 18.0 19.1 17.1 3.9 28.1 19.1

Estonsko 55.8 0.0 13.3 21.0 36.6 6.1 25.3 20.5

Finsko 33.5 3.6 22.3 26.0 18.6 7.4 33.0 25.7

Francie 50.5 1.9 14.4 17.0 36.1 6.2 23.8 18.3

Irsko 61.9 1.3 5.8 3.9 48.9 3.3 10.3 2.9

Island 63.2 1.1 4.7 13.8 45.8 3.4 10.5 14.6

Itálie 85.8 1.5 1.5 4.4 79.0 7.0 3.8 3.4

Kypr 75.3 4.1 5.6 4.9 65.5 12.1 10.2 4.0

Litva 72.4 4.3 4.8 11.1 56.3 10.6 8.4 13.0

Lotyšsko 72.2 3.0 6.2 8.8 57.4 7.0 11.0 9.0

Lucembursko 73.5 3.9 3.5 8.4 66.0 9.9 6.5 7.4

Maďarsko 72.0 1.5 7.3 6.3 58.9 4.7 14.6 6.5

Malta 87.9 1.6 1.4 3.5 83.6 6.3 3.0 2.1

Německo 60.8 2.3 8.2 16.5 44.3 6.4 15.5 17.5

Nizozemsko 58.5 2.0 10.5 24.1 39.9 6.1 20.3 27.0

Norsko 59.3 1.6 9.4 23.7 47.3 5.1 17.5 21.3

Polsko 82.8 4.4 1.6 4.9 65.5 12.4 3.0 5.6

Portugalsko 80.3 3.4 7.3 3.0 68.3 8.3 12.1 3.1

Rakousko 64.3 3.3 7.9 13.5 50.8 8.6 14.1 13.9

Řecko 62.4 2.6 1.4 10.9 58.7 11.8 3.2 12.5

Rumunsko 67.4 7.4 3.7 6.6 44.5 22.9 8.9 6.4

Slovensko 82.7 1.1 1.0 2.9 77.4 3.1 2.2 2.8

Slovinsko 77.9 1.2 1.1 10.1 71.7 3.5 3.2 6.4

Španělsko 84.6 1.4 4.2 2.5 75.5 5.2 8.9 2.0

Švédsko 48.2 1.5 13.0 16.4 35.7 4.9 22.4 14.1

Švýcarsko 75.4 3.6 4.5 7.7 64.9 9.4 9.6 7.4

Velká Británie 50.9 2.1 12.0 5.6 36.9 5.5 19.0 4.7

Průměr 67.0 2.6 7.0 10.9 54.3 7.8 12.6 10.6

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 
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Příloha 7 – Osoby ve věku 30–34 let podle postavení v domácnosti (v %) v evropských zemích, 2011 

Země 

Muži Ženy 

Syn/dcera 
Partner v 
sezdaném 
soužití 

Partner v 
nesezdaném 
soužití 

Jednotlivec Syn/dcera 
Partner v 
sezdaném 
soužití 

Partner v 
nesezdaném 
soužití 

Jednotlivec 

Belgie 11.0 43.4 17.5 21.8 4.6 52.8 17.0 11.9

Bulharsko 25.6 34.9 21.9 10.7 10.6 48.6 22.3 6.1

Česká republika 21.2 32.5 11.0 16.2 9.5 45.2 10.9 9.4

Chorvatsko 34.0 49.2 5.4 6.9 17.1 63.5 5.4 4.8

Dánsko 2.7 36.3 27.5 21.0 1.0 48.0 25.0 11.4

Estonsko 15.0 28.4 31.5 19.7 5.3 35.0 30.9 10.0

Finsko 5.6 37.9 26.3 23.0 2.2 47.7 24.2 14.1

Francie 8.2 35.4 30.7 17.5 3.4 43.2 29.1 10.8

Irsko 14.1 36.7 19.0 9.7 6.5 44.6 16.6 7.1

Island 12.4 29.3 25.1 18.6 3.5 38.1 25.7 8.6

Itálie 35.1 31.7 9.1 14.6 20.7 46.8 10.8 9.5

Kypr 15.4 54.4 8.7 13.4 7.4 60.1 5.9 8.8

Litva 20.9 51.5 9.6 10.2 7.9 57.1 8.9 6.0

Lotyšsko 27.7 33.5 14.5 14.4 11.8 38.6 14.5 8.9

Lucembursko 12.1 43.0 11.0 23.8 5.8 54.4 11.3 15.9

Maďarsko 26.1 33.2 19.4 12.9 11.4 44.6 19.4 9.3

Malta 29.4 50.1 5.1 9.9 18.2 62.5 5.3 4.9

Německo 12.5 35.5 19.2 24.7 4.8 48.8 17.8 15.1

Nizozemsko 7.4 34.0 29.8 26.0 2.5 45.9 27.9 15.2

Norsko 7.5 29.2 27.6 29.4 2.8 41.8 28.5 15.3

Polsko 30.5 53.3 3.7 7.1 12.1 60.5 3.6 5.2

Portugalsko 23.8 44.3 18.9 8.3 12.5 52.3 17.7 6.8

Rakousko 19.3 33.0 19.4 19.7 8.9 44.2 19.6 13.7

Řecko 33.8 37.6 4.2 12.0 18.6 59.0 3.6 8.4

Rumunsko 23.4 54.7 6.0 8.0 9.2 67.2 6.5 5.1

Slovensko 45.9 25.3 4.8 9.7 32.0 35.3 5.3 6.6

Slovinsko 39.9 21.0 13.9 17.3 19.5 32.5 18.3 8.3

Španělsko 25.7 33.7 19.6 11.5 14.9 46.0 20.2 8.0

Švédsko 5.3 26.7 31.6 18.9 2.4 36.9 31.9 10.9

Švýcarsko 7.7 38.7 21.9 25.3 4.3 50.4 19.5 16.7

Velká Británie 11.9 36.5 23.0 14.7 5.3 44.6 21.0 8.5

Průměr 19.7 37.6 17.3 16.0 9.6 48.3 16.9 9.7

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 
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Příloha 8a, b – Osoby žijící v nesezdaných soužitích (v %) podle věku a pohlaví v evropských zemích, 
2011 

      

Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

 
Příloha 9 – Sutinový graf, výstup z faktorové analýzy 

 
Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 
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Příloha 10 – Shluková analýza struktury domácností v evropských zemích - dendrogram 

 
 
Zdroj: Census hub, vlastní výpočty 

 
 
 
 


