ÚVOD
Připravili jsme pro uživatele produkt, který vychází z dat publikovaných v krajských statistických
ročenkách. V jednotlivých kapitolách jsou zařazeny tabulky s mezikrajským srovnáním za rok 2019,
v kapitole 26 Správní obvody, obce vybrané ukazatele v členění podle správních obvodů obcí
s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem a několik ukazatelů o jednotlivých obcích.
Kapitola 27 je obohacena vybranými daty podle regionů soudržnosti NUTS 2 a informacemi za celou
Českou republiku. Do samostatných kapitol bylo zařazeno několik grafů a kartogramů. S obsahem
jednotlivých krajských ročenek se můžete seznámit na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/krajskerocenky#10a.
V jednotlivých kapitolách jsou k dispozici stručné metodické vysvětlivky, na závěr jsou uvedeny odkazy
na zdroje dat, ze kterých se při zpracování vycházelo. Základním zdrojem zveřejněných údajů jsou státní
statistická zjišťování. Vedle datových zdrojů Českého statistického úřadu byla využita dostupná data
z dalších resortů, především Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Ministerstva
vnitra, Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví, resp. Ústavu zdravotnických informací
a statistiky a Ministerstva dopravy. Značná část publikovaných údajů je vedena v regionálních datových
bázích KROK (kraje, okresy), MOS (městská a obecní statistika) a v dlouhodobých časových řadách.
Významným zdrojem informací pro uživatele je Veřejná databáze (VDB), která je přístupná
na internetových stránkách ČSÚ a umožňuje v předdefinovaných tabulkách podrobnější pohledy
na statistické údaje z hlediska jejich věcného, územního i časového vymezení. Tato databáze umožňuje
také sestavení vlastních tabulek podle přání uživatele. Informace o veřejné databázi můžete získat
na adrese https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf.
Předkládaný produkt samozřejmě nemůže obsahovat všechny informace, které státní statistika
shromažďuje a zpracovává. Podrobnější data z jednotlivých úseků demografického, ekonomického
a sociálního vývoje kraje, okresů, obcí či mikroregionů jsou publikována ve specializovaných produktech
(krajské statistické ročenky, krajské statistické bulletiny, publikace demografického charakteru,
tematicky zaměřené analytické materiály apod.), které jsou k dispozici především v elektronické podobě
na internetu. Na internetových stránkách krajských správ ČSÚ (https://www.czso.cz s kliknutím
na vybraný kraj na mapce) lze nalézt mnoho dalších informací, a to nejen nejaktuálnější výsledky
statistických zjišťování, ale také informace o vlastní činnosti úřadu.

