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1.  Porovnání demografických ukazatelů Norska a Česka  
 

Poloha a rozloha území skandinávského státu Norské království a státu střední Evropy Česká republika 

předurčuje do jisté míry i některé demografické ukazatele. Norsko s rozlohou 385 207 km² má 5,39 milionů 

obyvatel, hustota zalidnění je 14 ob. / km². Oproti tomu V České republice žije na území o rozloze  

78 866 km² 10,69 milionů obyvatel, hustota zalidnění je 136 ob. / km².  

Demografie států odráží kromě jejich přírodních podmínek také stav ekonomiky a sociálních systémů. 

V této kapitole porovnáme demografické údaje Norska a Česka z pohledu velikosti, struktury a vývoje 

populace pomocí následujících demografický ukazatelů: 

 počet obyvatel 

 věkovou strukturu  

 přirozený přírůstek,  

 saldo migrace  

 

Základní souhrnný přehled o demografických údajích Norského království poskytuje na svém webu  

Norský statistický úřad - viz. Obrázek 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 1: Demografické ukazatele – Norsko k 1. 1. 2018 (https://www.ssb.no/en/befolkning/nokkeltall/population) 
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V následujících tabulkách Tabulka 1: Porovnání počtu obyvatel Norska a Česka (31. 12. 2019) je srovnání 

základních demografických ukazatelů obou států (2019). 

Zdrojem dat je Český statistický ústav, Statistics Norway a statistický úřad Evropské unie Eurostat. 

Hodnoty v Tabulka 1 ukazují u obou států vysoký podíl imigrace na nárůstu počtu obyvatel, velký rozdíl 

ukazuje přirozený přírůstek, který byl v roce 2019 v ČR dokonce záporný.  
 

Tabulka 1: Porovnání počtu obyvatel Norska a Česka (31. 12. 2019) 

Ukazatel / země  ČR  Norsko 

Počet obyvatel  10 693 939 5 367 580 

Přírůstek počtu obyvatel 44 139 39 368 

- z toho přírůstek migrací 

- z toho přirozený přírůstek 

44 270 

-131 

25 327 

13 811 

Přírůstek počtu na 1000 obyvatel 4,1 7,4 

- z toho přírůstek migrací 

- z toho přirozený přírůstek 

4,1 

0,0 

4,8 

2,6 

 

Vývoj migrace v Norsku a v Česku v letech 2009 – 2019 je znázorněn na Obrázek 2. Z grafu je patrné, že od 

roku 2016 v ČR imigrace roste, zatímco v Norsku až do roku 2018 klesala (v tomto roce bylo saldo migrace 

v obou zemích přibližně stejné). Od roku 2018 i v Norsku opět přírůstek obyvatel migrací roste. 

 

 
 

Obrázek 2: Vývoj salda čisté migrace v Norsku a v Česku v letech 2009 – 2019 (hodnoty v přepočtu na 1000 obyvatel, 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/main-tables) 
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Příčiny rozdílu v přirozeném přírůstku počtu obyvatel mezi Norskem a Českem lze vysledovat z Tabulka 2. 

Úhrnná plodnost je v obou zemích srovnatelná, v ČR je ale znatelně vyšší úmrtnost, nižší věk dožití a vyšší 

podíl obyvatel 65+. 

 
Tabulka 2: Rozdíly v přirozeném přírůstku počtu obyvatel mezi Norskem a Českem 

Ukazatel / země  ČR  Norsko 

Úhrnná plodnost 1,71 1,54 

Počet narozených na 100 000 obyvatel 10,5 10,2 

Úmrtnost na 100 000 obyvatel 10,6 7,6 

Očekávaný věk dožití 79,2 83,0 

- muži 

- ženy 

76,3 

82,1 

81,2 

84,7 

% obyvatel věk. skupiny 65+  19,6 17,2  

% obyvatel v produktivním věku  64,6 65,2 

 

Také ve věkové struktuře obyvatel jsou patrné rozdíly. Věkové pyramidy – viz Obrázek 3 – se u obou zemí 

vyznačují úzkou základnou, která je znakem současného trendu výrazného stárnutí populace obou zemí. 

Rozdíly jsou ale v plynulosti růstu populace. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf – viz            Obrázek 4 – zobrazuje vývoj populace v Norsku a v Česku v letech 1960 – 2019. Zatímco 

v Norsku rostla v tomto období populace rovnoměrně, v Česku vznikla v 70. letech díky propopulační 

politice populační vlna (tzv. Husákovy děti). Důsledkem této vlny je pak další populační vlna v letech 2004 

– 2010 (Děti Husákových dětí). 

  

Obrázek 3: Věková struktura populace v roce 2019 Norska a ČR muži/ženy (Male/Female) v pětiletých věkových 

skupinách (https://www.populationpyramid.net) 

https://www.populationpyramid.net/
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Obrázek 4: Vývoj populace v letech 1960 – 2019 v Norsku a v Česku (https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system) 

Shodné prvky v demografickém vývoji obou zemí jsou: 

1. značný vliv imigrace na nárůst počtu obyvatel 

2. nízký přirozený přírůstek daný nízkou fertilitou i zvyšováním věku prvorodiček 

3. plynule rostoucí věk dožití 

4. postupné stárnutí populace 

 

Rozdíly v demografickém vývoji obou zemí: 

1. plynulost vývoje růstu populace 

 V ČR jsou patrné značné výkyvy porodnosti způsobené regulačními opatřeními (především období 

1973–1980), v Norsku je oproti tomu vývoj fertility daleko stabilnější. 

V důsledku to znamená pro Norsko vyšší podíl přirozeného přírůstku na nárůstu počtu obyvatel země i 

lepší rozložení věkové struktury obyvatel v současnosti s výrazně lépe zastoupenou skupinou obyvatel 

do 20 let. 

 

2. znatelně vyšší úmrtnost v ČR a nižší věk dožití oproti Norsku. 

 

 

Zdroje dat 

 Population - SSB. Forside - SSB [online]. Copyright © Statistics Norway [cit. 14.01.2020]. Dostupné 

z: https://www.ssb.no/en/befolkning/nokkeltall/population 

 European Statistical System (ESS) - Eurostat. European Commission | Choose your language | 

Choisir une langue | Wählen Sie eine Sprache [online].  

Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system 

 Český statistický úřad | ČSÚ. [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/ 

 Population of WORLD 2019 - PopulationPyramid.net. Population of WORLD 2019 - 

PopulationPyramid.net [online]. Copyright © December 2019 by PopulationPyramid.net, made 

available under a Creative Commons license CC BY 3.0 IGO [cit. 19.01.2021].  

Dostupné z: https://www.populationpyramid.net 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system/overview
https://www.ssb.no/en/befolkning/nokkeltall/population
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system/overview
https://www.czso.cz/
https://www.populationpyramid.net/
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2. Porovnání sociálního zabezpečení seniorů v Norsku a ČR 

Starobní důchod  
 

1. v obou zemích je 100% zajištění starobním důchodem pro obyvatele v důchodovém věku. 

2. obě země na základě svých politik stárnutí populace řeší důchodové reformy: 

 ČR – Červen 2017 -  zvýšení věku odchodu do důchodu je omezeno na věk 65 let,  

platí penalizace při předčasném odchodu do důchodu 3,6 – 6%, bonifikace při pozdějším odchodu 

6%, možná kombinace práce a důchodu, dobrovolné důchodové připojištění 

 Norsko  
V Norsku byl penzijní reformou zaveden flexibilní systém čerpání důchodů, který platí pro lidi, kteří 

začínají čerpat penze ve věku 62 až 74 let. Za oficiální důchodový věk lze považovat 67 let, plná 

garantovaná penze je však podmíněna 40 lety pojištění. Od 62 let je možné bez omezení mít vedle 

čerpání penze i výdělky z pracovní činnosti. Tzn. není penalizace za předčasný důchod ani 

bonifikace za pozdější odchod, není možné souběžně pobírat důchod a pracovat bez kontroly příjmů, 

je vytvořen povinný fondový systém (Norsko ukládá část svých výnosů z těžby ropy do státem 

spravovaného fondu). Od roku 2011 platí mechanismus, který upravuje důchodový věk dle 

vývoje indexu naděje na dožití. 

Listopad 2017- představen nový systém individuálního penzijního spoření – jednotlivci obdrží za 

platbu do systému odpočet kapitálového příjmu až do výše 40 000 NOK ročně (důchody vyplácené 

ze systému se zdaňují jako kapitálové příjmy). 

Počet příjemců starobního důchodu v roce 2018: 

 Norsko - (od 62 let věku) - 889 484 osob, z toho 72 621  ve věku 62 – 66 

 ČR - 1 804 814 osob 
 

Tabulka 3: Počet osob starších 65 let na 100 osob v produktivním věku (20-64), 1975, 2015 a 2050 

Země / rok 1975 2015 2050 

ČR 22,0 28,8 58,9 

Norsko 24,9 27,4 43,1 

 

Z dat lze vysledovat plynulejší, a také pomalejší nárůst poměru osob starších 65 let na 100 osob 

v produktivním věku v Norsku oproti ČR. 
 

Tabulka 4: Míra zaměstnanosti pracovníků ve věku 55 až 59 let, 60 až 64 let a 65 až 69 let v roce 2016 

Země / věk 55 až 59 let 60 až 64 let 65 až 69 let 

ČR 81,0 38,3 12,2 

Norsko 79,5 65,2 28,0 

 

V Norsku je výrazně vyšší míra zaměstnanosti ve skupinách obyvatel 60 až 64 a 65 až 69 let.  

Je to dáno také vyšší věkovou hranicí odchodu do důchodu (67 let). 

 
Tabulka 5: Očekávaná délka pracovního života v roce 2000 a 2017 

Země / rok 2000 2017 

ČR 33,6 35,9 

Norsko 38,9 39,2 
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I v případě délky pracovního života jsou z tabulky patrné výrazně vyšší hodnoty pro Norsko oproti ČR,  

a pomalejší nárůst této hodnoty (opět je to dáno také vyšší věkovou hranicí odchodu do důchodu 67 let)   

 
Tabulka 6: Institucializovaný věk odchodu do důchodu 

Země / rok 2010 

muži / ženy 

2020 

muži / ženy 

2030 

muži / ženy 

ČR 61 / 58,7 63,5 / 63,1 65 / 65 

Norsko 67 / 67 67 / 67 67 / 67 

 

V ČR platí od 1. ledna roku 2018 pro důchodový věk strop 65 let. Postupně by se měla věková hranice 

nástupu do penze u obou pohlaví srovnat. Do penze v 65 letech by tak v roce 2030 měli jít muži, bezdětné 

ženy a matky s jedním dítětem (ženy s více dětmi se na 65 let důchodového věku dostanou později) 

Do té doby důchodový věk poroste podle dříve platných pravidel a postupně se zastaví na 65 letech.  

 
Tabulka 7: Průměrný skutečný věk při odchodu do důchodu 

Země / rok 2001 2006 2014 

ČR 58,9 60,4 62,1 

Norsko 63,3 63,8 64,7 

 

V ČR souvisí větší nárůst průměrného skutečného věku při odchodu do důchodu především s postupně 

rostoucím institucializovaný věkem odchodu do důchodu. 

V Norsku je nárůst průměrného skutečného věku při odchodu do důchodu oproti ČR mírný vzhledem ke 

konstantní hodnotě institucializovaného věku odchodu do důchodu 67 let. 

Obecně má pak tento nárůst souvislost se zvyšováním věku dožití, kvality života včetně zdravotní péče a 

pracovních podmínek 

 
Tabulka 8: Využití možnosti odchodu do předčasného důchodu u osob s nárokem na starobní důchod (%) 

Země / rok 2006 2014 

ČR 3,6 2,3 

Norsko 4,0 6,3 

 

Větší míra využití odchodu do předčasného důchodu v Norsku může být dána vyšší věkovou hranicí 

odchodu do důchodu 67 let.  

Naopak pokles využití odchodu do předčasného důchodu v ČR je dán také změnou v penalizaci 

předčasného důchodu v roce 2006 z dočasné na trvalou, tzn. důchod je trvale krácený i po dosažení 

důchodového věku (o 0,9 % - 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní dle doby trvání).  

 

Zdroje dat: 

 OECD (2017), Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris.  

Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en 

 Český statistický úřad | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz 
 

 
 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en
https://www.czso.cz/
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Invalidní důchod a další dávky sociálního zabezpečení  
 

1. Počet příjemců invalidního důchodu v roce 2017: 

 Norsko - 350 420, tj. 10.1 % populace ve věku 18 – 67 let 

(z toho 29,1 % příjemců ve věku 62-67 let, z toho 54 920 bylo příjemců sociální pomoci se 

sociální pomocí jako hlavním zdrojem příjmu) 

 ČR  - 424 242 osob (z toho 19,6% ve věku 60+) 

2. V obou zemích jsou dále shodně poskytovány příspěvky na bydlení 

3. Příspěvek na péči  

 v Norsku jde o dávky pro pečující (dávky pro jednotlivce, kteří poskytují péči dobrovolně 

rodičům, manželům nebo jiným – v roce 2017 pobíralo příspěvek 10 151 osob 

 v ČR jde o příspěvek pro osobu péči vyžadující - v roce 2017 pobíralo příspěvek  

262 500 osob 
 

Zdroje dat: 

 OECD (2017), Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris.  

Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en 

 Česká správa sociálního zabezpečení, Důchodová statistika, Vyplácené invalidní důchody v ČR dle 

skupin diagnóz [online]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/web/cz/duchodova-statistika#section_4 

 

Sociální a zdravotní služby pro seniory  
 

Tabulka 9: Sociální a zdravotní služby pro seniory - ukazatelé z roku 2017 

Ukazatel / země  ČR  Norsko 

Počet obyvatel  10 610 055 5 295 619 

Počet osob pobírajících důchod 1 804 814 (60+) 889 484 (62+) 

Počet příjemců invalidního důchodu 424 242 350 420 

Počet klientů terénní soc. služby  

(na 1000 obyvatel) 

125 835 

(11,8) 

82 222 

(14,9) 

Počet klientů domácí zdravotní péče  

(na 1000 obyvatel) * 

145 263 

(13,6) 

153 968 

(29,7) 

Počet příspěvků na péči, kde péči provádí 

osoba blízká**  

262 500 10 151 

Počet lůžek pečovatelských domů *** 62 122 39 690 

* domácí péči využívá v Norsku 31.2 % obyvatel nad 80 let. 

**v Norsku jde o dávky pro pečující (dávky pro jednotlivce, kteří poskytují péči dobrovolně rodičům, 

manželům nebo jiným osobám) 

***v ČR jde o Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním 

režimem 

 

Zdroje dat: 

 Care services - annually - SSB. Forside - SSB [online]. Copyright © Statistics Norway  

[cit. 14.01.2020]. Dostupné z: https://www.ssb.no/en/helse/statistikker/pleie/aar 

 Výsledky zdravotnických účtů ČR | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-zdravotnickych-uctu-cr-7luhzp32ax  

http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en
https://www.cssz.cz/web/cz/duchodova-statistika%23section_4
https://www.ssb.no/en/helse/statistikker/pleie/aar
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-zdravotnickych-uctu-cr-7luhzp32ax
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3. Životní úroveň seniorů 
Průzkum organizace HelpAge International a univerzity v Southamptonu provedený v roce 2015 se zaměřil 

na kritéria zdraví, příjmů, možnosti vzdělání, bezpečnosti v civilním životě a očekávané délky dožití u osob 

60+ v dané zemi. 

 
Tabulka 10: Vybrané ukazatel Global AgeWatch Index 2015 Norska a ČR 

Ukazatel / země  ČR  Norsko 

Počet obyvatel 60+ 2,6 mil (25 %) 1,1 mil (21,8 %) 

Průměrný věk dožití 71 74 

% osob 60+ pobírajících důchod 100 100 

Relativní ukazatel blahobytu
1
 88 99  

Míra chudoby u osob 60+ 
2 

1,7 1,8 

% zaměstnaných osob ve věku 55-64 51,6 71,1 

% osob ve věku 65+ se středoškolským  

a vyšším vzděláním 

99,8 98,3 

% osob 50+ se sociálními kontakty
3
 86 89 

% osob 50+ s pocitem fyzického bezpečí
4
 58 86 

% osob 50+ s pocitem dobrého zajištění 

občanských svobod
5
 

66 96 

% osob 50+ spokojených s veřejnou 

dopravou v daném regionu 

57 56 

1 
Průměrný příjem / spotřeba lidí ve věku 60+ jako % průměrného příjmu / spotřeby zbytku populace 

2
 % osob 60+ pod hranicí chudoby, tzn. příjem osoby je pod 60% mediánu (hodnota uprostřed seznamu 

vzestupně seřazených hodnot) mezd daného regionu (v ČR v roce 2019 byl medián hrubé mzdy 29 127 Kč) 

3 
blízká osoba, na kterou se lze obrátit v případě potíží 

4
 osoba se cítí bezpečně, pokud jde večer sama v daném regionu 

5
 osoba je spokojena s úrovní svobodné volby  

 

Srovnání životní úrovně seniorů v jednotlivých zemích EU na základě jejich vydání provedl Český 

statistický úřad s využitím databáze Eurostatu (Statistický úřad Evropské unie je odpovědný za zveřejňování 

vysoce kvalitních celoevropských statistik a ukazatelů, které umožňují provádět srovnání mezi jednotlivými 

zeměmi a regiony.) 

 

Poslední dostupné srovnání spotřebních vydání domácností důchodců v jednotlivých státech Evropy je v 

Eurostatu k dispozici z roku 2015. Jedná se o spotřební vydání domácností, v jejichž čele je nepracující 

důchodce. ČSÚ ve svých výstupech publikuje výsledky za domácnosti důchodců bez ekonomicky 

aktivních členů. 
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Obrázek 5: Česko - podíly ze spotřebních vydání penzionovaných důchodců v %, rok 2015 

 

 

 
 

Obrázek 6: Norsko - podíly ze spotřebních vydání penzionovaných důchodců v %, rok 2015 

 

K porovnání finančního zajištění důchodců v Česku a Norsku v absolutní rovině je použit standard 

kupní síly (PPS). Jde o jednotku, za kterou si lze v každé zemi EU28 pořídit stejné množství daného zboží 

či služeb. 

Počet standardů kupní síly (PPS) přepočítaný na ekvivalent dospělého člověka za rok 2015 byl  

v Norsku 17 544 PPS (11. místo v tabulce zemí EU) a v ČR 8 250 PPS (22. místo v tabulce zemí EU). 

1. ve srovnání je Švýcarsko (37 231), 2. Belgie (23 480), … 
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Obrázek 7: Penzionovaní důchodci - průměrné spotřební výdaje, počet jednotek PPS na ekvivalent dospělého člověka, 2015 

 

Obrázek 8: Výdaje penzionovaného důchodce na bydlení, vodu, energie a paliva  

 

Obrázek 9: Výdaje penzionovaného důchodce na zdraví  
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Z uvedených grafů je vidět, že i přes více než dvojnásobný absolutní počet standardů kupní síly v Norsku 

jsou relativní výdaje penzionovaných důchodců srovnatelné. 

Téměř shodné jsou relativní výdaje v oblasti bydlení (v Norsku je oproti ČR vyšší nájemné, ale na druhou 

stranu zase vzhledem k přírodním podmínkám jsou výrazně nižší výdaje na energie v domácnosti). 

V ČR jsou vyšší relativní výdaje na zdraví a na potraviny a naopak nižší relativní výdaje jsou v oblasti 

dopravy (logické vzhledem k hustotě zalidnění Norka (13 p/km
2
), v ČR je to 134 p/km

2
.  

 

Zdroj dat: 

 Country ageing data | Data | Global AgeWatch Index 2015. New Homepage | HelpAge International 

[online]. Copyright ©2020 [cit. 10. 01. 2020]. Dostupné z:  

https://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-

data/?country=Czech%2BRepublic,  

https://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-

data/?country=Norway  

 Senioři a jejich výdaje - mezinárodní srovnání - 2019 | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech 

 

 

4. Závěr  
 

1. V obou státech je jasný trend stárnutí populace. V Norsku se této problematice v rámci sociální 

politiky věnují již od 70. let, v ČR se stárnutí populace a jeho důsledky na této úrovni řeší od přelomu 

století (Rada vlády pro seniory a stárnutí populace je od roku 2006 stálým poradním orgánem vlády) 

 

2. Věkové rozložení populace je v Norsku výrazně rovnoměrnější než v ČR, kde do vývoje zasáhly 

především regulační opatření na podporu porodnosti v 70. letech. 

 

3. Pro obě země je v tuto chvíli hlavním zdrojem přírůstku obyvatel migrace, přirozený přírůstek má 

v současnosti stagnující nebo jen mírně rostoucí trend. 

 

4. V obou státech je 100% zajištění starobním důchodem pro obyvatele v důchodovém věku. 

 

5. Sociální a zdravotní péče je v obou státech na dobré úrovni. V Norsku je obecně vyšší daňové 

zatížení odpovídající většímu rozsahu služeb zajištěných státem. Vzhledem k počtu obyvatel a 

věkové struktuře je srovnatelný počet lůžek v rámci institucionální sociální péče, v Norsku je ale vyšší 

počet klientů domácí zdravotní péče (je to dáno větší dostupností terénních služeb). 

 

6. Životní úroveň seniorů v Norsku a v ČR je z pohledu relativních výdajů srovnatelná.   

  

https://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Czech%2BRepublic
https://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Czech%2BRepublic
https://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Norway
https://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Norway
https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech
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