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Abstract: As a result of longevity risk is the reform of the pension systems in many 
countries. It is also necessary to estimate the mortality laws of elderly persons and the 
future changes in the area of mortality, for example on the basis of extrapolation of 
the trends observed. The article describes and presents application of the method 
of Gompetz-Makeham graduation of the observed mortality data. 
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1. Úvod 
Stárnutí obyvatelstva a jeho vliv na ekonomiku daného státu je v poslední době 

jedno z nejdiskutovanějších témat. Ve vyspělých zemích začínají nabývat strukturální 
změny obyvatelstva na mnohem větším významu, než má vývoj jeho samotného počtu. 
Podstatné změny věkového složení obyvatelstva ve směru prohlubujícího se 
demografického stárnutí se stávají stále významnějším faktorem ovlivňujícím další 
sféry vývoje společnosti a ekonomiky daného státu. Stárnutí populace v mnoha 
vyspělých zemích vyžaduje reformu důchodových systémů, s kterou souvisí 
modelování úmrtnosti pro vysoké věky. Cílem našeho příspěvku je jednak podrobněji 
charakterizovat vliv stárnutí obyvatelstva v České republice na důchodové pojištění, 
jednak prezentovat metody modelování úmrtnosti pro osoby nad 65 let. 

2. Stárnutí obyvatelstva a jeho vliv na ekonomiku 

2.1 Populační stárnutí 

Populační stárnutí je charakterizováno takovými změnami věkové struktury 
obyvatelstva, kdy obyvatelstvo starších věkových skupin roste početně rychleji než 
zbytek populace a jeho podíl tak v populaci vzrůstá. Toto může nastávat buď 
zpomalením růstu počtu mladších věkových kategorií vlivem klesající plodnosti a 
porodnosti, proto tuto formu populačního stárnutí nazývají demografové „stárnutím ze 
spodu věkové pyramidy“. Druhou možností je zrychlení početního růstu kategorií 
staršího věku v důsledku poklesu úmrtnosti koncentrovaného zejména do staršího věku 
– takové stárnutí je nazýváno „stárnutí na vrcholu věkové pyramidy“. Obě tyto formy 
se neobjevují v historickém vývoji jednotlivých populací současně a mají i rozdílné 
socio-ekonomické důsledky [6]. 



 

 

 

146 

V mnoha zemích, Českou republiku nevynímaje, dochází k zásadním změnám v 
obou základních demografických procesech, které determinují věkovou strukturu 
ke snižování úrovně úmrtnosti vedoucímu k prodlužování střední délky života k hranici 
75 let a postupnému poklesu plodnosti na úroveň kolem hranice prosté reprodukce 
(jedno, maximálně dvě děti na jednu ženu během reprodukčního období). V jeho 
průběhu a zejména po jeho ukončení se stále více lidí dožívá vyššího věku vlivem 
zlepšování úmrtnosti ve všech věkových kategoriích a jejich relativní váha v populaci 
roste důsledkem snižujícího se počtu dětí. Věková struktura postupně ztrácí svůj 
charakter pyramidy, který charakterizuje populace před demografickým přechodem. 

2.2 Vývoj stárnutí v České republice 

Současné věkové struktury většiny evropských populací jsou značně nepravidelné, 
odrážející vliv událostí z průběhu celého 20. století. 

Pro Českou republiku je příznačný vzestup porodnosti již od počátku 40. let v době 
nacistické okupace, pokles porodnosti na počátku 60. let související s legalizací 
umělého přerušení těhotenství, její mírné oživení v polovině 60. let v důsledku přijetí 
pro populačních opatření a opětovný pokles na konci tohoto období odrážející 
společensko-ekonomickou krizi. Velmi významně se ve věkové struktuře české 
populace projevuje prudký vzrůst porodnosti v první polovině 70. let (generace 1974 a 
1975 jsou početně nejsilnějšími v celé populaci) a její současný hluboký pokles od 
poloviny 90. let. Uvedené výkyvy porodnosti byly ve většině případů i sekundárními 
dopady vývoje počtů narozených o generaci dříve, které ovlivnily počet potenciálních 
matek v daném období. V 90. letech vliv vnějších podmínek pro reprodukci byl 
mnohem silnější než působení vzestupu počtu potenciálních matek pocházejících z 
natalitní vlny 70. let a k sekundární vlně zvýšené porodnosti nedošlo [7]. 

Pokračující stárnutí po roce 1990 charakterizuje růst průměrného věku (36,3–39,8) 
a věkového mediánu (35,4–38,7) o více jak 3 roky, což představuje podstatný posun, a 
zvláště indexu stáří, kdy se v současnosti počet seniorů nad 65 let věku již blíží počtu 
dětí do 15-ti let.  

3. Důsledky demografického stárnutí v České republice 

Prognóza demografického stárnutí v ČR do roku 2050 

Vývoj v posledních několika letech předznamenává, že stojíme na prahu 
nezadržitelných změn věkové struktury. Charakter současné věkové struktury v sobě 
skrývá značný potenciál pro intenzivní stárnutí. Počet starších osob bude v rozhodující 
míře záviset na dalším vývoji úmrtnosti. Rostoucí naděje dožití bude zvyšovat počty i 
podíly seniorů i velmi staré populace. 

V Tab. 1 vidíme vývoj a prognózu vývoje základních indikátorů, které 
v rozhodující míře ovlivní strukturu české populace. 
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Tab. 1: Ukazatele úmrtnosti a naděje dožití v České republice 

Rok Úhrnná úmrtnost Naděje dožití 

Muži Ženy 

2002 1,17 72,1 78,5 

2005 1,23 72,4 78,8 

2010 1,3 73,1 79,4 

2020 1,45 74,5 80,7 

2030 1,6 76 83,9 

2040 1,61 77,5 83,2 

2050 1,62 78,9 84,5 
Zdroj: Český statistický úřad www.czso.cz/csu/katalog.nsf/  

 
Do budoucna se bude stárnutí české populace dále prohlubovat. Hranici 65 let 

postupně překročí osoby z početně silných válečných a poválečných ročníků. Vzestup 
jejich počtu bude umocňován předpokládaným snižováním úmrtnosti. Podíl seniorů se 
bude zvyšovat, a to na úkor snižování podílu osob v produktivním věku. 

3.1 Vliv demografického stárnutí na důchodové pojištění 

Rostoucí počty obyvatel ve vyšším věku budou znamenat silné ekonomické zatížení 
obyvatel v produktivním věku, jejichž počty se budou snižovat. Složení ekonomicky 
závislých osob se začne zásadně měnit. Budou mezi nimi převažovat osoby v 
důchodovém věku, což ovlivní výši výdajů na sociální a zdravotní péči. 

Počet obyvatel v produktivním věku bude nejen klesat, ale i stárnout. Přesunem 
silných generací baby-boomu ze 70. let do věku nad 50 let začne po roce 2020 ubývat 
mladších lidí v produktivním věku a podíl 50-64-letých v celkovém počtu obyvatelstva 
v ekonomicky aktivním věku vzroste nad 40 % [7]. 

Z demografických predikcí vyplývá nutnost budoucích úprav důchodového 
systému. Podíl dětí (0-14 let) na celkové populaci klesl z 20 % na začátku 90 let na 
15,6 % v současnosti. Tento pokles bude pokračovat na úroveň cca 13 % v roce 2030. 
Podíl osob starších 60/65 let na celkové populaci bude naopak stoupat z dnešních 
23/15 % (v roce 2010) na 29/23 % (v roce 2030) a 38/31 % (v roce 2050). Projekce 
dále počítají s asi o 6 let vyšší nadějí dožití mužů a žen v roce 2050 oproti dnešnímu 
stavu. Demografický index závislosti (podíl starších 65 let k populaci 15-64) se bude 
zvyšovat z hodnoty 22 % (v roce 2010) na 35 % (v roce 2030) a 55 % (v roce 2050) 
[5]. 

Přiměřenost příjmů důchodců je v ČR zabezpečena povinnou účastí v jednotném 
základním důchodovém pojištění v době ekonomické aktivity a volným přístupem 
k dobrovolným (státem podporovaným) soukromým důchodovým systémům. 

http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/
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Nejvyšší podíl na výdajích základního důchodového pojištění, které v současné 
době činí 8,47 % HDP, mají výdaje na starobní důchody. Změny v českém základním 
důchodovém pojištění by měly směřovat k vyššímu pracovnímu zapojení starších osob 
a tím i ke zvýšení reálného věku odchodu do důchodu. Vzhledem k předpokládanému 
vývoji příjmů z pojistného na úrovni 8,4 % HDP dosahuje základní důchodové 
pojištění do první poloviny dvacátých let mírných finančních přebytků. Kumulovaně 
mohou tyto přebytky na počátku dvacátých let přesáhnout téměř 6 % HDP. Zvyšování 
výdajů v relaci k HDP povede nejprve k vyrovnání finanční pozice a poté 
k postupnému růstu deficitu základního důchodového pojištění, který ke konci 
projekce dosáhne úrovně 4 % HDP. Kumulované saldo se přesune z kladné do záporné 
hodnoty kolem roku 2035 a kolem roku 2050 dosáhne dluh úrovně necelých 50 % 
HDP (Obr. 1).  
 

 
Obr. 1: Vývoj salda důchodového systému  

Zdroj: (www.mpsv.cz/files/clanky/5886/zprava_2008_cz.pdf) 

4. Modelování úmrtnosti pro vysoké věky pomocí Gompertzovy-
Makehamovy funkce 
Úmrtnost je definována jako proces vymírání obyvatelstva. Je determinována 

a ovlivňována biologickými, sociálními a ekonomickými faktory, např. věkem, 
pohlavím, profesí, bytovými podmínkami, výživou, stravou, životní úrovní, způsobem 
života a mnohými jinými. 

Z pojistně-matematického hlediska lze úmrtnost charakterizovat následně [2]: 
• jsou zde dva stavy, které označujeme jako „naživu“ a „zemřelý“,  
• přechod mezi stavy může nastat jen jedním směrem, a to úmrtím, 
• okamžik úmrtí je náhodný a může být popsán pravděpodobnostními nástroji. 

S pomocí pravděpodobnostních nástrojů lze utvořit pravděpodobnostní model 
úmrtnosti.  

Základem modelování úmrtnosti je hrubá míra úmrtnosti ve věku x let, definována 
vztahem 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/5886/zprava_2008_cz.pdf
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kde Mx je počet zemřelých ve věkové skupině x za jeden rok a xS  je střední stav 
obyvatelstva ve věku x let [4]. Ukázku specifických měr úmrtnosti poskytuje Obr 2. 
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Obr. 2: Specifické míry úmrtnosti mx, Muži SR, 2006,  

STATGRAPHICS Centurion XV 
Zdroj: vlastní 

 
Hrubé míry úmrtnosti jsou značně ovlivněny náhodností, proto je potřeba jejich 

vyhlazení metodami graduace, nebo pomocí funkce, která dostatečně přesně vystihuje 
jejich průběh. Najít takovou funkce, resp. zákon úmrtnosti, je snahou matematiků a 
demografů už mnoho let. B. Gompertz (1825) pro míru úmrtnosti proto navrhl 
exponenciální růst dle vztahu * x

xq B c= , kde 0, 1B c> >  jsou parametry. W. M. 
Makeham (1860) zevšeobecnil Gompertzův vzorec na tvar  * x

xq A B c= + , kde zavedl 
parametr A > 0 a exponenciálně rostoucí složku intenzity úmrtnosti na zdůraznění dvou 
rozdílných způsobů úmrtí. Těmi jsou náhodná a přirozená složka úmrtí. Gompertz-
Makehamův zákon úmrtnosti v porovnání s ostatními úmrtnostními funkcemi dává 
nejlepší výsledky [1].  

Tato funkce dobře charakterizuje hodnoty intenzity úmrtnosti zvláště pro věk od 60 
let výše, kdy lze předpokládat, že , kde a, b, c jsou neznámé 
parametry. Pro zjištěné míry úmrtnosti  je třeba provést odhad těchto parametrů. 
Odhad parametrů Gompertzovy-Makehamovy funkce můžeme získat tímto postupem: 

1. Zvolíme počátek prvního intervalu věku 0x  a délku intervalu věku k let. 
Za 0x  můžeme dosadit např. hodnotu 60 let a k zvolíme rovné 8 let. Pak vytvoříme 
součty hrubých měr úmrtnosti od 60 do 67 let, od 68 do 75 let a od 76 do 83 let. 
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Využijeme tak téměř celé věkové rozpětí nad 60 let, za které lze ještě poměrně 
spolehlivě určit specifické úmrtnosti  [3]. 

2. Vypočítáme součty empirických specifických měr úmrtnosti v jednotlivých 
intervalech věku a označíme je G1, G2, G3: 

 

 

 
3. Upravíme předchozí vztahy tak, že provedeme součty na pravých stranách a 

vytkneme konstanty nezávislé na x. Protože součet geometrické řady 

, při označení  
dostáváme jednodušší vyjádření , ,  

 

 

 
Odečtením rovnic  a  a jejich podílem dostaneme hodnotu 
parametru c:  

 
  Dalšími úpravami dostaneme parametry a, b: 

 

Uvedeným postupem jsme z hodnot hrubých měr úmrtnosti mužů SR v roce 2006 ve 
věku 60-63 let dostali následovní koeficienty Gompertzovy-Makehamovy funkce 
úmrtnosti:  

, ,  
Na Obr. 3 jsou pro každý věk od 60 do 85 let znázorněny hrubé míry úmrtnosti 

(mx), aj míry úmrtnosti podle Gompertzovy-Makehamovy funkce (G-M) s výše 
odhadnutými parametry. 
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Obr 3: Vyrovnání hrubých měr úmrtnosti pomocí Gompertzovy-Makehamovy 
funkce, Muži, SR 2006, MS Excel  

  Zdroj: vlastní 

5. Závěr 
Stárnutí obyvatelstva je závažný problém České republiky a mnoha dalších 

vyspělých zemí, kterého řešení v souvislosti s důchodovým zabezpečením, zdravotní 
starostlivostí a udržením životní úrovně všech věkových kategorií obyvatelstva 
vyžaduje okamžité řešení. K tomu je nutné znát charakteristiky a zákony úmrtnosti 
populace státu a prognózy jejího vývoje v budoucích desetiletích.  

Tyto informace jsou obzvlášť důležité pro všechny subjekty, které se zaobírají 
zabezpečením obyvatelů ve stáří, teda pro tvůrce důchodové reformy, důchodové 
fondy a komerční pojišťovny. Článek poskytuje teoretický návod, aj praktickou 
aplikaci na získání měr úmrtnosti pomocí Gompertzovy-Makehamovy funkce pro 
důchodový věk, kde jsou bodové odhady hrubých měr úmrtnosti značně nespolehlivé a 
nepřesné. 

Příspěvek je součástí řešení grantového projektu GAČR 402/09/1866 s názvem 
Modelování, simulace a řízení pojistných rizik. 
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