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Výběr výstupů ČSÚ v září 2011
e-4001-11 | Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. až 2. čtvrtletí 2011)
Předběžné výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva
od počátku roku, předběžná bilance počtu obyvatel.
zdarma

do úrovně vybraných národohospodářských odvětví, resp. průmyslových odvětví. Příjmy z privatizace národního majetku a odstraňování
ekologické zátěže.
zdarma
40 Kč
80 Kč

a-1109-11 |

e-2116-11 |

Vývoj české ekonomiky (1. až 2. 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

e-3301-11 |

Školy a školská zařízení v ČR ve školním roce 2010/2011
Souhrnné tabulky za mateřské, základní, střední a vyšší odborné a vysoké
školy, základní umělecké školy, menzy vysokých škol.
zdarma

a-4012-11 | Sebevraždy v České republice
Vývoj počtu sebevražd a jejich členění podle různých kritérií v České republice za roky 2006 až 2010. Stav je srovnán i v dlouhodobém
pohledu. Navazuje na publikace vydané v roce 1996 (0420-96), 2001
(4012-01) a 2006 (4012-06).
zdarma
e-xx3125-11 | Trh práce v kraji – vyjde za všechny kraje
Statistická data z Výběrového šetření pracovních sil v krajích ČR. Přináší
informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic
a doporučení Mezinárodní organizace práce a plně respektující definice
a obsah náplně jednotlivých ukazatelů LFS (Labour Force Survey) podle
požadavků Eurostatu.
zdarma
e-1803-11 | Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
(č. 3/2011)
Jediný odborný 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
zdarma
58 Kč
e-2108-11 | Bilance rostlinných výrobků
Pololetní bilance zásob, zdrojů, nákupu, prodeje a spotřeby vybraných
rostlinných výrobků. V členění za zemědělství celkem a podle jednotlivých krajů.
zdarma
a-1160-11 |

Vztahy ekonomického a environmentálního vývoje
v České republice (2010)
Hlavní indikátor udržitelnosti a ekonomický růst. Vztah vybraných
(dostupných) indikátorů ekologické zátěže a ekonomických ukazatelů

Souhrnný zemědělský účet – definitivní výsledky
za rok 2009 a semidefinitivní výsledky roku 2010
Souhrnný zemědělský účet měří ekonomickou velikost a výkonnost
odvětví zemědělství v rámci národního hospodářství. Je členěn na účet
výroby, účet tvorby důchodu, účet podnikatelského důchodu a součásti
kapitálového účtu.
zdarma

e-4018-11 |

Demografická ročenka měst
Základní údaje o pohybu obyvatelstva za města za roky 2001 až 2010.
Aktualizace dříve vydaného produktu w-4018 s doplněním údajů za rok
2010 a za nová města.
zdarma

e-8006-11 | Ekonomické výsledky průmyslu ČR (2006 až 2009)
Data ze zpracování ročního statistického šetření u podnikatelských
subjektů (právnických a fyzických osob s převažující průmyslovou
činností) bez ohledu na jejich velikost. Tabulkové přílohy jsou tříděny
podle CZ-NACE a velikostních skupin subjektů.
zdarma
60 Kč
120 Kč
e-8101-11 |

Spotřeba paliv a energie (2010)
Údaje o spotřebě paliv, elektřiny a tepla za podnikatelské subjekty a za
rozpočtové a příspěvkové organizace. Údaje jsou uváděny podle jednotlivých druhů paliv a v třídění podle CZ-NACE za ČR a v souhrnném
třídění podle jednotlivých krajů.
zdarma

e-8110-11 | Transformační procesy v energetice (2010)
Údaje o energetickém zušlechťování paliv podle jednotlivých procesů
a druhů paliv. Předběžná energetická bilance za rok 2010. Podrobné údaje o výrobě elektrické a tepelné energie v ČR. Třídění je uvedeno podle
typu výroben a podle CZ-NACE.
zdarma
datová sada
publikace v elektronické podobě
publikace v tištěné podobě

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.

