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výběr výstupů

Výběr výstupů ČSÚ v červnu 2011
e-101421-11 |

Čísla z první ruky, Praha
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu,
její správní obvody a městské části za rok 2010.
zdarma
zdarma
zdarma

e-3106-11 |

Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy (1. čtvrtletí 2011)
Údaje o evidenčním počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích a průměrných mzdách v národním hospodářství v členění podle odvětví,
území, sektorů a velikosti.
zdarma

e-314051-11 |

Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje
Údaje o vývoji počtu obyvatel obcí v roce 2010. Obce jsou řazeny abecedně v rámci jednotlivých okresů.
zdarma

e-4001-11 | Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. čtvrtletí 2011)
Předběžné výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva
od počátku roku, předběžná bilance počtu obyvatel.
zdarma
e-1403-11 |

Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR
(1. čtvrtletí 2011)
Časové řady (1990 až 2010) a čtvrtletní (měsíční) údaje od r. 2003 za
vybrané ukazatele národního hospodářství.
zdarma
70 Kč
140 Kč

e-644003-11 |

Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji
Podrobná věková struktura obyvatelstva kraje, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2010. Součástí publikace
jsou i vybrané údaje o pohybu obyvatelstva a věkovém složení podle základních skupin za jednotlivé okresy, správní obvody obcí s rozšířenou
působností a obce.
zdarma

e-3001-11 | Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných
účtů – domácnosti podle postavení a věku osoby v čele, podle velikosti
obce, příjmová pásma (2010)
Roční výsledky statistiky rodinných účtů v členění podle postavení a věku osoby v čele domácnosti, velikosti obce, právního důvodu užívání
bytu a podle výše čistého peněžního příjmu na osobu. Roční průměry
na osobu v Kč (u potravin, oděvů, obuvi a naturální spotřeby někdy
i ve fyzických jednotkách), struktura vydání v %, vybrané údaje o bytě
a vybavení domácnosti. Roční průměry na domácnost u vybraných položek, roční průměry na spotřební jednotku v agregovaných položkách.
zdarma
90 Kč
180 Kč
a-1109-11 | Vývoj české ekonomiky (1. čtvrtletí 2011)
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období
(výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
zdarma
30 Kč
60 Kč
a-6009-11 |

e-4024-11 | Úmrtnostní tabulky za okresy v období (2006 až 2010)
Podrobné úmrtnostní tabulky podle pohlaví za okresy ČR. S ohledem na
vyloučení nahodilých výkyvů jsou tabulky zpracovány za pětileté období.
zdarma

Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje (č. 2/2011)
Jediný odborný recenzovaný
demografický časopis v ČR
s dlouhou tradicí. Obsahuje
aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji
v ČR i v zahraničí. Poskytuje
data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy
populačních procesů.

zdarma

58 Kč

Vývoz zboží jednotlivých krajů (2010)
Vývoz krajů v roce 2010 a jeho změny proti roku 2009. Zastoupení vývozu krajů na celkovém vývozu. Vývoz krajů v přepočtu na 1 obyvatele.
Zbožová struktura vývozu krajů podle SITC na jedno místo, na dvě místa,
resp. na tři místa. Teritoriální struktura vývozu krajů.
zdarma

e-3101-11 |

Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků
výběrového šetření pracovních sil (1. čtvrtletí 2011)
Aktuální informace o trhu práce v ČR zjištěné výběrovým šetřením pracovních sil podle mezinárodních definic ES a doporučení Mezinárodní
organizace práce. Zaměřuje se na hlavní čtvrtletní charakteristiky zaměstnaných, nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních osob.
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).
Všechny publikace ČSÚ najdete na www.czso.cz.

