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Výběr výstupů ČSÚ v říjnu 2012
e-6008-12 |

Zahraniční obchod České republiky (2011)
Definitivní údaje o zahraničním obchodu ČR celkem, v teritoriální a ve
zbožové struktuře.
65 Kč
130 Kč

e-104035-12 | Migrace v hl. m. Praze (2001 až 2011)
Vývoj migrace v hl. m. Praze v posledních deseti letech. Navazuje na
publikaci Migrace v hl. m. Praze 2001 až 2007.
75 Kč
150 Kč

e-8006-12 |

e-4034-12 | Demografická ročenka okresů (2011)
Vybrané demografické údaje za období roků 2002 až 2011.

Ekonomické výsledky průmyslu ČR (2010)
Data ze zpracování ročního statistického šetření u podnikatelských subjektů s převažující průmyslovou činností, bez ohledu na jejich velikost.

e-2113-12 |
e-8104-12 |

Energetická náročnost výroby vybraných výrobků
(2. čtvrtletí 2012)
Údaje o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků. Seznam
vybraných výrobků je součástí publikace.

Odhady sklizně – operativní zpráva (k 15. 9. 2012)
Odhady sklizně zemědělských ploch za ČR a jednotlivé kraje v ukazatelích: hektarový výnos (v t/ha) a celková sklizeň (propočet z odhadovaného
hektarového výnosu a osevní plochy). Porovnání s předchozím rokem.

e-1303-12 |
e-6001-12 |

Zahraniční obchod České republiky (srpen 2011)
Údaje o zahraničním obchodu ČR celkem, v teritoriální (podle hlavních
uskupení a vybraných zemí) a ve zbožové struktuře (podle SITC1 a SITC2).

Okresy České republiky (2011)
Obsahuje vybraná data za okresy a kraje v roce 2011.

e-9707-12 |
e-0102-12 |

Organizační statistika (3. čtvrtletí 2012)
Údaje o organizační struktuře národního hospodářství sestavené z dat
vedených v registru ekonomických subjektů.

Informační ekonomika v číslech (2012)
Základní přehled o stavu a vývoji ICT v následujících oblastech: IT
odborníci, výdaje a investice, výzkum a vývoj a patenty, zahraniční obchod, ICT sektor.

e-9405-12 |
e-7003-12 | Indexy cen výrobců – základní informace (září 2012)
Aktuální měsíční informace o vývoji produkčních cen.

Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování (2. čtvrtletí 2012)
Údaje o zaměstnancích a mzdách, vybrané ukazatele aktiv a pasiv, vybrané finanční ukazatele, ukazatele z oblasti rezerv, životního a neživotního
pojištění pojišťoven, doplňující ukazatele z oblasti penzijního financování.

e-xx1302-12 |

Krajské statistické bulletiny (2. čtvrtletí 2012)
Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji
v kraji a jeho okresech, v Hl. m. Praze ve správních obvodech a městských
částech. Materiál je doplněn mezikrajskými a meziokresními srovnáními
a daty za celou Českou republiku.

e-7006-12 |

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží (září 2012)

e-1701-12 |
e-8004-12 |

Výroba vybraných výrobků v průmyslu (2011)
Přehled o výrobě vybraných výrobků v průmyslu v České republice za
rok 2011.

Hlavní makroekonomické ukazatele
Hlavní makroekonomické ukazatele České republiky od roku 1993.

publikace v tištěné podobě

a-9607-12 | Licence v ČR (2011)
Údaje o počtu prodaných licenčních smluv na patenty a užitné vzory
a inkasovaných licenčních poplatcích.

publikace v elektronické 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.

