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Očekávané události ČSÚ v březnu 2011
Tiskové konference ČSÚ

11. |

Šetření průměrných cen vybraných výrobků –

potravinářské výrobky (březen 2011)

1. |

Sčítání lidu, domů, bytů – Ústí nad Labem, Liberec

2. |

Sčítání lidu, domů, bytů – Hradec Králové, Pardubice

3. |

Sčítání lidu, domů, bytů – Ostrava, Olomouc

4. |

Sčítání lidu, domů, bytů – Zlín, Brno

7. |

Sčítání lidu, domů, bytů – Praha

11. |

HDP za rok 2010 a vývoj české ekonomiky

29. |

Historie a vývoj soukromého školství

14. |

Pohyb obyvatelstva (rok 2010)

15. |

Vybrané ukazatele hospodářství (leden, únor 2011)

15. |

Indexy cen vývozu a dovozu (leden 2011)

15. |

Indexy cen výrobců (únor 2011)

16. |

Maloobchod (leden 2011)

24. |

Konjunkturální průzkum (březen 2011)

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Rychlé informace

7. |
4., 11., 18., 25. |

Šetření průměrných cen vybraných výrobků –

pohonné hmoty a topné oleje (9.–12. týden)

Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.

Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový
DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.

9. |

Průměrné mzdy (4. čtvrtletí 2010)

25./26. |
9. |

Indexy spotřebitelských cen – inflace (únor 2011)

9. |

Zahraniční obchod (leden 2011)

Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčí-

tání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamžik.

26. |
11. |

Národní účty (4. čtvrtletí 2010)

11. |

Stavebnictví (leden 2011)

11. |

Průmysl (leden 2011)

V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.

Existují tři základní cesty:
• internet
• předání sčítacímu komisaři
• odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště.

Meziměsíční změny spotřebitelských cen (v %)

Zdroj: ČSÚ
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02/2011

výběr výstupů

Výběr výstupů ČSÚ v únoru 2011
a-1158-11 | Firmy se zahraniční majetkovou účastí v ekonomice
ČR: oslabily nebo dále sílí? (2010)
Vývoj proporcí firem se zahraničním kapitálem na vybraných charakteristikách ekonomického vývoje v ČR. Pozice v reálné ekonomice. Pozice
ve finančním sektoru.
zdarma
30 Kč
60 Kč
e-2102-11 | Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za
rok 2010
Přehled celkové sklizně a sklizně z jednoho hektaru u jednotlivých
plodin, počtu ovocných stromů a sklizně ovoce v členění za zemědělství celkem a podle jednotlivých krajů. V publikaci je uveden i přehled
o spotřebě hnojiv.
zdarma
e-2115-11 | Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky za
rok 2010
Souhrnný zemědělský účet měří ekonomickou velikost a výkonnost
odvětví zemědělství v rámci národního hospodářství. V publikaci
je uveden účet výroby, účet tvorby důchodu a účet podnikatelského
důchodu.
zdarma
w-2117-10 | Výsledky chovu drůbeže za rok 2010
Roční výsledky v základních ukazatelích: početní stavy drůbeže, z toho
slepic, výroba vajec, prodej jatečné drůbeže.
zdarma
400 Kč
w-6003-10 |

Zahraniční obchod České republiky podle CZ- CPA
(1. až 4. čtvrtletí 2010)
Údaje o zahraničním obchodu ČR v členění podle CZ-CPA 2 celkem
a v teritoriální struktuře.
zdarma
400 Kč

e-4209-11 |

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2010 – I. díl
Přehled o výsledcích voleb a složení zastupitelstev celkem.
zdarma

w-2123-10 | Výsledky chovu prasat (k 31. 12. 2010)
Výsledky chovu prasat v základních ukazatelích: početní stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, narození a úhyny selat, počty
oprasených prasnic a prasniček, počty narozených a odchovaných selat
na prasnici, prodej jatečných prasat.
zdarma
400 Kč
w-2122-10 | Výsledky chovu skotu (2. pololetí 2010)
Výsledky chovu skotu v základních ukazatelích: početní stavy skotu podle věkových kategorií a podle pohlaví, počty krav dojených a krav bez
tržní produkce mléka, narození a úhyny telat, průměrná dojivost krav,
natalita, výroba a prodej mléka, prodej jatečného skotu.
zdarma
400 Kč
t-70011-10 |

Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních
děl a indexy nákladů stavební výroby
Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví členěných na
stavební práce podle klasifikace CZ-CPA a stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové indexy podle směrů výstavby
a průměrné ceny vybraných stavebních prací včetně podmínek, za kterých byly stanoveny.
zdarma
40 Kč
80 Kč

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.
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