Shrnutí hlavních poznatků
Demografický 
vývoj

Na konci roku 2015 žilo na území Pardubického kraje více než 516,1 tisíce obyvatel,
během roku se jejich počet celkově snížil jak migrací, tak i přirozenou měnou.



Počet cizinců v kraji se již od roku 2009 pohybuje kolem 12 tisíc a jejich podíl
na populaci nepřekračuje 2,3 %. Polovinu cizinců v kraji v roce 2015 tvořili státní
příslušníci Slovenska a Ukrajiny.



Počet uzavřených manželství v Pardubickém kraji již druhým rokem vzrůstá, přesto
sňatečnost vykazuje dlouhodobě klesající trend. Počet rozvodů v kraji byl v roce 2015
druhý nejnižší od roku 1990, rozvodovost dlouhodobě stagnuje.



Počet živě narozených dětí byl v kraji v roce 2015 nižší než v roce minulém.
Téměř polovina dětí se narodila rodičům mimo manželství.




Potratovost má klesající trend; v roce 2015 byla mezi kraji ČR nejnižší.
Mění se věková struktura obyvatelstva. Podíl dětské a seniorské kategorie obyvatel
se zvyšuje na úkor osob v produktivním věku, přičemž podíl nejstarší věkové
kategorie roste rychleji než podíl nejmladší věkové kategorie.



Zaměstnanost se vyvíjela příznivě, počet zaměstnaných osob meziročně vzrostl
o 4,2 tis. a byl nejvyšší za posledních 20 let; míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných
na počtu osob 15letých a starších) vzrostla na 57,3 % (nejvyšší hodnota
od roku 1999).
Nezaměstnanost nadále klesá, na konci roku 2015 byl podíl nezaměstnaných osob
v kraji s hodnotou 5,14 % pátý nejnižší v mezikrajském srovnání, do poloviny roku
2016 se snížil na 3,79 %.
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V roce 2015 pokračoval příznivý mzdový vývoj, přičemž ve všech čtvrtletích rostla
mzda v kraji meziročně rychleji než v celé ČR, přesto v průměru za 1. až 4. čtvrtletí
o 2,8 tis. Kč hrubého měsíčně za průměrem ČR zaostávala (šlo o 4. nejnižší mzdy
mezi kraji).
Růst počtu dětí v mateřských školách se zastavil, naopak počet žáků v základních
školách nadále zřetelně roste; pokles počtu studentů středních škol se zpomaluje,
výrazněji klesá počet studentů vysokých škol (s bydlištěm v kraji).
Počet obyvatel připadajících na jednoho lékaře v kraji mírně klesá (dlouhodobě leží
nad republikovým průměrem); průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti
od roku 2012 (dlouhodobé minimum) postupně roste, v mezikrajském srovnání
je 5. nejnižší.
Starobní důchody v kraji zaostávají za republikovou hodnotou v průměru o 240 Kč
a jsou 5. nejnižší mezi kraji, u mužů jsou v mezikrajském srovnání dokonce
3. nejnižší.



V roce 2015 byl policii ohlášen rekordně nízký počet trestných činů, po přepočtu
na tisíc obyvatel byla intenzita kriminality v kraji (13,2 při průměru ČR 23,5) nejnižší
v mezikrajském srovnání; počet dopravních nehod spojených se zraněním meziročně
mírně vzrostl; počet požárů byl druhý nejvyšší za posledních 20 let.



Po poklesu HDP v letech 2011 a 2012 došlo v Pardubickém kraji v letech 2013 a 2014
k oživení; v kraji se zvýšil podíl průmyslu a stavebnictví na objemu hrubé přidané
hodnoty.



Meziroční pokles sklizně obilovin byl v kraji v roce 2015 vyvolán nižší produkcí
kukuřice na zrno; po rekordní sklizni řepky v roce 2014 následovalo snížení osevních
ploch a pokles sklizně o více než jednu pětinu; rostly stavy skotu a prasat; v odchovu
telat a selat patří kraj dlouhodobě k nejlepším.



V průmyslových podnicích sídlících v kraji rostly v roce 2015 tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové povahy pomaleji než v roce 2014; pomaleji rostl i počet
zaměstnanců; tržby na 1 zaměstnance byly mezi kraji třetí nejvyšší.



Objem stavební produkce zaznamenává oživení, k meziročnímu nárůstu objemu
stavebních prací provedených podle dodavatelských smluv došlo ve všech okresech
kraje.
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Pokračuje stagnace bytové výstavby, trvající již od roku 2012. Zahájená výstavba bytů
v roce 2015 meziročně poklesla o 1,4 %, počet dokončených bytů byl o 10 % vyšší.
V kraji je 2. nejhustší silniční síť v republice. Od roku 2000 vzrostl počet osobních aut
v kraji téměř o polovinu, počet nákladních aut se více než zdvojnásobil.



Počet hostů, kteří využili služeb hromadných ubytovacích zařízení, vzrostl meziročně
o 15 %, přesto byl počet návštěvníků nejnižší mezi kraji ČR.



Výměra orné půdy se postupně zmenšuje, roste rozloha lesních pozemků; rozloha
zastavěných ploch se v kraji v roce 2015 nezvyšovala.
Spotřeba vody v domácnostech v roce 2015 vzrostla, zvýšil se i podíl ztrát v trubní
síti; délka kanalizační sítě se prodloužila o 40 km.
Pod republikovým průměrem jsou pouze měrné emise oxidu uhelnatého; v roce 2014
v kraji meziročně vzrostly měrné emise oxidů dusíku.





Produkce podnikového i komunálního odpadu v roce 2014 rostla; podíl odděleně
sbíraných složek komunálního odpadu poklesl pod celostátní průměr.



V roce 2014 rostly investice na ochranu životního prostředí a byly nejvyšší
za posledních 17 let; na obyvatele byly mezi kraji čtvrté nejvyšší.
Změna hodnot vybraných ukazatelů v Pardubickém kraji a ČR
mezi roky 2014 a 2015
počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

počet obyvatel ve věku 65 a více let

Pardubický kraj
Česká republika

počet dětí narozených mimo manželství

počet potratů
počet dosažit. uchazečů o zaměstnání - muži
počet dosažit. uchazečů o zaměstnání - ženy
počet uchazečů v evidenci déle než 1 rok
průměrná hrubá měsíční mzda
příjemci předčasného starobního důchodu
zjištěné trestné činy

dopravní nehody
tržby z průmyslové činnosti
základní stavební výroba
dokončené byty
zahájené byty
počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních

hrubý domácí produkt ve stálých cenách*
měrné emise tuhých látek (REZZO 1 - 4)*
měrné emise oxidu siřičitého (REZZO 1 - 4)*
měrné emise oxidů dusíku (REZZO 1 - 4)*
pořízené investice na ochranu ŽP
dle místa investice*

-35
* změna hodnot mezi roky 2013 a 2014
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