Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy

Shrnutí hlavních poznatků
Demografický vývoj
• Počet obyvatel Prahy se v letech 2001–2017 zvýšil o 134,4 tis. osob. Kladné migrační saldo se na tomto
přírůstku podílelo z 92,5 %. Na konci roku 2017 měla Praha 1 294 513 obyvatel.
•

V populaci Prahy se v letech 2001–2017 zvýšil podíl cizinců téměř trojnásobně, a to z 5,3 % na 15,1 %.

•

V letech 2006–2017 v Praze převažoval počet živě narozených nad počtem zemřelých osob. Počet
narozených se v uvedeném období zvýšil z 12,5 na 15,5 tis., avšak počet zemřelých stagnoval okolo
hodnoty 12 tis.

•

V Praze byla v roce 2017 nejvyšší naděje dožití u mužů (78,1 let) i žen (82,8 roků) ze všech krajů ČR.

•

V letech 2008–2017 se v populaci Prahy zvýšil podíl obyvatel ve věku 0–14 let (z 12,2 % na 15,5 %)
jakož i ve věku 65 a více let (z 15,8 % na 18,8 %).

Sociální vývoj
• Podlíl nezaměstnaných osob byl v Praze v letech 2005–2017 výrazně podprůměrný a nejnižší ze všech
krajů v ČR; v roce 2017 dosahoval v Praze hodnoty 2,3 %.
•

Počet volných pracovních míst se v Praze v letech 2013–2017 zvýšil z 10,0 tis. na 42,4 tis., a tak klesl
počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce připadajících na jedno volné pracovní
místo z 3,7 na 0,5.

•

Průměr i medián u hrubé měsíční mzdy byl v Praze v jednotlivých letech období mezi roky 2012 a 2017
ve srovnání s ostatními kraji ČR nejvyšší. V roce 2017 byla průměrná měsíční mzda v Praze 39 782 Kč
a medián dosáhl 31 878 Kč.

•

Vzhledem k demografickému vývoji se mezi lety 2012 a 2017 zvýšil počet dětí navštěvujících mateřské
a základní školy ze 79,3 tis. na 102,1 tis., počet žáků na středních školách se zvýšil pouze nepatrně, a to
z 60,7 tis. na 61,1 tis. a počet studentů na vysokých školách klesl z 120,0 tis. na 94,2 tis.

•

V Praze připadalo v období let 2001–2016 na tisíc obyvatel nejvíce lékařů ze všech krajů České
republiky; v roce 2016 to bylo 8,0.

•

Počet spáchaných a nahlášených trestných činů v Praze mezi lety 2013 a 2017 klesl z 82,0 tis.
na 52,7 tis.

Ekonomický vývoj
• Hl. m. Prahá má dominantní postavení v oblasti makroekonomických ukazatelů.
•

Odvětví služeb je klíčovou sférou ekonomiky hlavního města Prahy.

•

V Praze připadá téměř jeden ekonomický subjekt na dva obyvatele.

•

Třetina výdajů na vědu a výzkum míří do hlavního města Prahy.

•

Průmysl v Praze má již od roku 2014 nižší produktivitu, než je průměr za ČR.

•

Počet stavebních povolení v hl. m. Praze klesá již od roku 2003.

•

V hl. m. Praze je vyšší intenzita dokončené bytové výstavby, než je celostátní průměr. Přitom počet
stavebních povolení v hl. m. Praze již od roku 2003 klesá.
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•

Cestovní ruch se všemi návaznými odvětvími je jedním z velkých tahounů pražské ekonomiky.

Životní prostředí
• Nepatrně se stále zvětšuje plocha ekologicky obhospodařované půdy.
•

Emise hlavních zněčišťujících látek pozvolna klesají.

•

Ačkoliv je množství vyprodukovaného komunálního odpadu v Praze pod republikovým průměrem,
v rámci Prahy je jeho hodnota z roku 2016 nejvyšší za posledních pět let.

•

V roce 2016 dosáhl objem investic na ochranu životního prostředí podle místa investice 2 981 Kč
na jednoho obyvatele kraje, což bylo dvakrát více než v předchozích letech.
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