číslo

strana

46

03/2011

výběr výstupů

Výběr výstupů ČSÚ v květnu 2011
e-2003-11 | Vodovody, kanalizace a vodní toky
Vybrané technické ukazatele vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních
vod, údaje o vodních tocích, odběrech povrchových vod a vypouštěném
znečištění.
zdarma
e-2101-11 |

Zemědělská produkce
Souhrnné výsledky rostlinné a živočišné produkce propočtené na podkladě jednotlivých výrobků v naturálním vyjádření, ve stálých cenách
a v běžných cenách v ČR za rok 2010.
zdarma

e-6003-11 |

Zahraniční obchod České republiky podle CZ-CPA
Údaje o zahraničním obchodu ČR v členění podle CZ-CPA celkem
a v teritoriální struktuře.
zdarma

e-3109-11 | Struktura mezd zaměstnanců
Výsledky strukturálního šetření o mzdách zaměstnanců v podrobných
členěních, např. podle pohlaví, věku, vzdělání, zaměstnání apod., a také
údaje o distribuci mezd.
zdarma
w-3202-10 |

Vybrané údaje o sociálním zabezpečení
Základní informace o počtu osob nemocensky pojištěných, dávkách
nemocenského a důchodového pojištění, počtu důchodců a vyplácených důchodů, průměrné měsíční výši důchodu, výdajích na důchodové
pojištění, dávkách státní sociální podpory v ČR a jednotlivých krajích.
zdarma
400 Kč

e-2201-11 | Lesnictví a myslivost
Materiál obsahuje hlavní ukazatele lesnické činnosti subjektů hospodařících v lesnictví v roce 2010 a ekonomické výsledky za rok 2009.
zdarma
e-4002-11 | Úmrtnostní tabulky za ČR, oblasti a kraje
Podrobné úmrtnostní tabulky podle pohlaví. S ohledem na vyloučení
nahodilých výkyvů jsou úmrtnostní tabulky za oblasti a kraje zpracovány za dvouleté období.
zdarma
e-2103-11 | Soupis hospodářských zvířat
Výsledky soupisu hospodářských zvířat podle jednotlivých druhů a věkových kategorií. Stavy skotu, krav, prasat, prasnic, ovcí, koz, drůbeže
a slepic podle jednotlivých krajů.
zdarma
e-9403-11 | Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních)
Údaje o zaměstnanosti a mzdách, o stavech a meziročním pohybu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, finančních investic, souhrnné
ukazatele aktiv a pasiv, informace o vybraných druzích výnosů a nákladů
převážně v návaznosti na účetnictví peněžních institucí.
zdarma
publikace v tištěné podobě

publikace v elektronické podobě

datová sada | Uvedené publikace je možné objednat (e-mail:
objednavky@czso.cz, tel.: 274 052 400, 274 052 732) nebo přímo zakoupit v prodejně publikací v ústředí ČSÚ (Na padesátém 81, Praha 10).

