ÚVOD
Předkládáme uživatelům modernizovanou podobu čtvrtletní publikace Ukazatele sociálního a ekonomického vývoje
České republiky. Tato publikace bude nyní vytvářena ve webové prezentaci veřejné databáze z údajů v ní
uložených. Výjimku zatím tvoří 4 tabulky s daty, která přebíráme z jiných rezortů. Tyto tabulky jsou v publikaci
prezentovány ve formátu XLSX a PDF, předpokládáme však jejich postupný převod do veřejné databáze.
Stejně jako v dosavadní podobě publikace má uživatel k dispozici údaje s různou periodicitou (roční, čtvrtletní,
nápočet čtvrtletí od počátku roku, v některých případech i měsíční). Ve veřejné databázi jsou však tyto časové
pohledy odděleny a uživatel si může pomocí volby Vyberte (vpravo nad tabulkou) zobrazit data s jinou periodicitou.
Oproti publikaci, kde jsme byli omezeni velikostí příslušné stránky, má zde uživatel k dispozici mnohem delší
časovou řadu údajů, v zásadě od roku 2000, pokud tomu nebrání změny metodiky a obsahu jednotlivých ukazatelů.
Údaje ve veřejné databázi jsou průběžně aktualizované, kromě přidávání nejnovějších údajů jsou zpřesňovány
údaje již zveřejněné jako předběžné, případně prováděny rozsáhlejší revize dat v souvislosti se změnami metodiky
ukazatelů a potřebou převést celou časovou řadu do metodiky srovnatelné. Pokud uživatel potřebuje statický pohled
na jednotlivé ukazatele (ve formátu XLSX), může všechny tabulky se stavem ke dni vydání publikace získat
v nabídce Všechna data publikace.
Jednotlivé tabulky si z veřejné databáze uživatel může vyexportovat v různých formátech (XLSX, XML, PDF).
Jednotlivé číselné údaje jsou opatřeny metodickými informacemi (uživatel je může získat po kliknutí na příslušný
údaj). Kromě toho publikace obsahuje poměrně podrobnou souhrnnou metodiku.
Pokud uživatel potřebuje další údaje o příslušném jevu, data z jiných statistik nebo informace v různém územním
detailu, může využít další funkce, které veřejná databáze nabízí, a to nejen řadu předdefinovaných tabulek
rozdělených do jednotlivých skupin statistik, ale i možnost sestavit tabulku podle svých požadavků, kterou mu
poskytuje nabídka Vlastní výběr. Postupně si může vybrat statistické ukazatele, územní členění a období a poté si
zobrazí tabulku, kterou může dále upravovat.
Uživatel může rovněž využít různé pohledy na vybrané údaje za určitý územní celek od celé České republiky až po
jednotlivé obce, a to v nabídce Vše o území.

