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Na základě statistických hlášení o narození a úmrtí, které předkládají matriční úřady, a ze souborů
stěhování, které jsou přebírány z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra, zpracoval
Český statistický úřad bilanci obyvatel za rok 2015. Data zahrnují osoby, které mají v ČR trvalé bydliště, a to
bez ohledu na státní občanství.
Krajská správa ČSÚ v Plzni vydává jako každoročně publikaci obsahující údaje o stavu, pohybu a věkové
struktuře obyvatel v roce 2015. Publikace zahrnuje data za Plzeňský kraj, okresy, správní obvody obcí
s rozšířenou působností (SO ORP), správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (SO POU) a obce.
Pohyb obyvatel znamená přírůstek počtu obyvatel za sledované období narozením a přistěhováním
a úbytek počtu obyvatel za sledované období úmrtím nebo odstěhováním.
Počáteční stav obyvatel je stav, který udává počet obyvatel mezi 31. prosincem předchozího roku
a 1. lednem následujícího roku. Střední stav obyvatel je stav obyvatel z 30. 6. na 1. 7. příslušného roku.
Koncový stav obyvatel je stav, kterým končí sledované období zpravidla 31. prosince.
Živě narozené jsou děti narozené v České republice, které přežijí 24 hodin po porodu.
Za zemřelou osobu je ve statistice považována osoba, za kterou matrika obecního nebo městského úřadu
zaslala hlášení o úmrtí.
Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatelstva je rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých osob
v daném roce.
Stěhováním se rozumí změna obce trvalého bydliště osoby na území ČR (vnitřní stěhování) nebo přes
hranice ČR (zahraniční stěhování).
Přírůstek (úbytek) stěhováním je rozdíl mezi přistěhovalými na dané území a vystěhovalými
z daného území.
Celkový přírůstek (úbytek) obyvatelstva je součtem přirozeného přírůstku a přírůstku stěhováním.
Vyjadřuje rozdíl mezi koncovým a počátečním stavem obyvatelstva na daném území.
Zařazení do věkových skupin je posuzováno podle dosaženého věku bez zaokrouhlování. V publikaci je
populace rozdělena podle pětiletých věkových skupin, u nejvyšších věkových skupin 85 a více let se osoby
sumarizují za několik skupin.
Index stáří je poměr počtu osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0 až 14 let.
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Výpočty v tabulkách jsou prováděny z nezaokrouhlených údajů (včetně součtů).
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