PŘEDMLUVA
Statistická ročenka Středočeského kraje je klíčovou publikací krajské správy Českého statistického úřadu,
přinášející z dostupných dat souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Podobně
jako v ostatních krajích vychází v nepřetržité řadě již popatnácté, a to jak v elektronické, tak v tištěné verzi.
Tyto tradiční obsahově sjednocené publikace navazují na celostátní statistickou ročenku, zpracovávanou
v ústředí Českého statistického úřadu. Údaje o kraji jsou v zásadě publikovány za období 2012 až 2014,
ve vybraných ukazatelích pak v delší časové řadě od roku 2000.
V letošním roce jsou krajské ročenky po obsahové i formální stránce změněny jen minimálně. V kapitole
Zemědělství jsou zveřejněny výsledky strukturálního šetření, které proběhlo na podzim roku 2013. V kapitole
Energetika jsou k dispozici údaje o výrobě a spotřebě elektrické energie z dat Energetického regulačního
úřadu. Dosud publikované údaje o spotřebě paliv a energií nejsou od roku 2014 v krajském členění
k dispozici. Rozšířeny byly rovněž informace v kapitole Věda a výzkum. V kapitole Volby najdou čtenáři
výsledky voleb do zastupitelstev obcí, které se od roku 2002 konaly mimo řádné termíny, vyhlášené pro
všechny obce republiky.
K dalším změnám patří pouze vypuštění informací z jednorázových šetření, ukazatelů, které ztratily své
opodstatnění a zařazení nových informací, které odrážejí procesy transformace ekonomiky, harmonizaci
české statistiky s postupy, standardy a klasifikacemi používanými Eurostatem a širší využití administrativních
zdrojů dat. Publikované tabulky neobsahují podrobnější členění dat. Pokud čtenáře takové členění zajímá,
může se obrátit přímo na nejbližší pracoviště informačních služeb Českého statistického úřadu. Vedle
informací o kraji jsou publikována také dostupná data podle okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou
působností, vybrané údaje o správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, o městech a několik
ukazatelů o jednotlivých obcích. V příloze na CD jsou zařazena mezikrajská srovnání. Metodické vysvětlivky
k jednotlivým kapitolám jsou umístěny souhrnně za datovou částí. K nim jsou přiřazeny odkazy na zdroje
dat, ze kterých se při zpracování ročenky vycházelo.
Základním zdrojem zveřejněných údajů jsou státní statistická zjišťování. Vedle datových zdrojů Českého
statistického úřadu byla využita dostupná data z dalších resortů, především Ministerstva práce a sociálních
věcí, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví, resp. Ústavu
zdravotnických informací a statistiky a Ministerstva dopravy. Značná část publikovaných údajů je vedena
v regionálních datových bázích KROK (kraje, okresy), MOS (městská a obecní statistika) a v dlouhodobých
časových řadách. Významným zdrojem informací pro uživatele je Veřejná databáze (VDB), která je přístupná
na internetových stránkách ČSÚ a umožňuje v předdefinovaných tabulkách stále podrobnější pohledy
na statistické údaje z hlediska jejich věcného, územního i časového vymezení. Tato databáze nově
umožňuje také sestavení vlastních tabulek podle přání uživatele. Informace o veřejné databázi můžete
získat na adrese https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf.
Krajská ročenka samozřejmě nemůže obsahovat všechny informace, které státní statistika shromažďuje
a zpracovává. Podrobnější data z jednotlivých úseků demografického, ekonomického a sociálního vývoje
kraje, okresů, obcí či mikroregionů jsou publikována ve specializovaných produktech (statistický bulletin,
publikace demografického charakteru, tematicky zaměřené analytické materiály apod.), které jsou k dispozici
především v elektronické podobě na internetu. Na internetových stránkách krajské správy ČSÚ
(www.stredocesky.czso.cz) lze nalézt mnoho dalších informací, a to nejen nejaktuálnější výsledky
statistických zjišťování, ale také informace o vlastní činnosti úřadu. Na těchto stránkách se můžete seznámit
také s analýzou Senioři ve Středočeském kraji, vydanou koncem měsíce října 2015 a s dalšími analytickými
nebo datovými produkty.
Smyslem získávání a zpracování statistických informací je poznání, hledání tendencí ve vývoji, především
však naplňování požadavků společnosti na statistiku, tj. její využití v praxi. Dlouholetá zkušenost se zájmem
uživatelů o informace v regionálním členění, který v posledních letech stále roste, nás vede k přesvědčení,
že krajská statistická ročenka bude i nadále vyhledávaným informačním pramenem pro odbornou i laickou
veřejnost. Podobně jako v předchozích letech uvítáme Vaše případné náměty a připomínky k obsahu
ročenky, za něž touto cestou srdečně děkujeme. Při práci s ročenkou nám velmi pomáhají a budou cenným
přínosem při přípravě regionálních publikací v roce 2016.
Všem autorům i spolupracovníkům patří poděkování za úsilí i čas, který obsahové i technické přípravě
publikace věnovali.
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