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Recenzovaný vědecký časopis vydávaný Českým statistickým úřadem od roku 1964. Strategickým cílem periodika je vytvářet platformu umožňující národním a mezinárodním statistickým a výzkumným institucím prezentovat pokrok a výsledky komplexních
analýz z oblastí ekonomické, sociální a enviromentální. Unikátnost
časopisu spočívá v jeho prvotním zaměření na prezentaci kvalitních analytických výstupů jako podpory rozhodovacích procesů
a způsobů prezentace originálních metodik v oblasti statistiky.

Jediný odborný recenzovaný demografický časopis v České republice. Vychází od roku 1959 a vydává jej Český statistický úřad.
Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí, poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti,
porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů. Ve zpravodajské části přináší informace o české
a zahraniční literatuře v podobě recenzí a anotací a o hlavních
demografických akcích.

Vychází 4x ročně pouze anglicky (sekce: analýzy, metodologie,
knižní recenze).

Vychází 4x ročně, od roku 2011 ve třech číslech česky a v jednom
čísle anglicky.

Cena jednoho výtisku je 66 Kč, roční předplatné včetně poštovného – 356 Kč, internetová verze – zdarma.

Cena jednoho výtisku je 58 Kč, roční předplatné včetně poštovného je 310 Kč.
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