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Statistická ročenka 2012
už po dvacáté
České nevěsty i ženichové stále stárnou – dívky se nejčastěji vdávají ve 27 letech,
partneři jsou obvykle o dva roky starší. A jinak? Průměrná domácnost například
vydá měsíčně zhruba 475 Kč za telefony a počítače na osobu. I taková zajímavá data
nabízí ČSÚ ve své ročence.
Už dvacátá statistická ročenka nabízí portrét České republiky v datech, která jsou zpracovaná podle
mezinárodních standardů. Výjimečně má Statistická ročenka 2012
tentokrát o jednu specifickou kapitolu navíc – přináší totiž zajímavé
demografické údaje z posledního
sčítání v roce 2011.
Ve více než třiceti kategoriích naleznou zájemci o statistiku 542 tabulek, 83 grafů a 11 kartogramů.
Publikace přináší uživatelům podrobně zpracované údaje o ekonomice, demografii nebo sociální
sféře. Výhodou pro čtenáře jsou

srovnatelné dlouhodobé časové
řady.
„Ráda bych upozornila, že za těch
dvacet let došlo i k tak tragické
události, jakou byla ničivá povodeň v srpnu 2002. Díky nasazení
zaměstnanců Českého statického
úřadu, ale i řady našich partnerských institucí, se tehdy podařilo převážnou část dat zachránit
a uchovat pro budoucnost,“ říká
předsedkyně úřadu Iva Ritschelová.
Nová ročenka přináší srovnatelná
data (i mezinárodně) v délce nejméně deseti let. Statistická zjišťo-

vání na území ČR a SR ale fungují už 55 let a některá sahají až do
18. století. Před zhruba padesáti
lety statistici úroveň vybavenosti
domácností zjišťovali dotazem na
automatickou pračku nebo televizi.
Takové údaje už jsou ale minulostí
a dnes se experti zajímají o počet
mobilních telefonů a počítačů.

Letošní novinky
To ale nejsou jediné a pro veřejnost až tak zřetelné změny. V části
Zdravotnictví je například uvedena celá nová časová řada údajů za

výdaje na zdravotnictví získaných
na základě zdravotnických účtů,
a to už od roku 2000. V porovnání
s předcházejícím konceptem zdravotnické účty zahrnují např. výdaje
na závodní preventivní péči, osvětové kampaně popř. dlouhodobou
ošetřovatelskou péči poskytovanou
v zařízeních sociální péče. Nově je
do kapitoly zařazena tabulka Výdaje pacientů na regulační poplatky,
v níž jsou uvedeny poplatky za recept, za návštěvu lékaře, za hospitalizaci a za pohotovost.
V kapitole Obyvatelstvo přibyla
nová tabulka Živě narození po-

Nejžádanější tituly ČSÚ v roce 2012
Statistická ročenka České
republiky 2012
Údaje o stavu a vývoji nejdůležitějších oblastí hospodářského,
sociálního a kulturního života
České republiky.

Malý lexikon obcí ČR 2012

Cizinci v ČR 2011

Obsahuje všechny obce ČR
v územní struktuře roku 2012
s vybranými daty z městské
a obecní statistiky za rok 2011.

Statistické údaje z řady oblastí
týkajících se cizinců v ČR v časových řadách a s aktuálními údaji
za rok 2011.

Počet obyvatel v obcích
k 1. 1. 2012
Počty obyvatel v obcích po promítnutí definitivních výsledků
SLDB 2011 a územních změn
k 1. 1. 2012.

dle věku matky a legitimity dítěte.
Zemědělství obsahuje čtyři nové
tabulky, jejichž údaje vychází z výsledků Agrocenzu 2010 a jsou porovnány s výsledky stejného sledování před deseti lety.
Kultura a sport odkrývají nově
údaje o celkovém rozsahu rozhlasového, resp. televizního vysílání
v hodinách, nadále je uváděn podíl
odvysílaných pořadů ve veřejno-

právním a soukromém vysílání.
V části Sport jsou aktuálně uvedeny informace o účasti českých
sportovců na 30. letních olympijských hrách v Londýně, které se
konaly letos v létě. Titul uvádí počet startujících českých sportovců,
jejich umístění do 6. místa a medailová ocenění včetně výsledků.
V kapitole Soudnictví, kriminalita,
nehody přibyla tabulka o zásazích

jednotek požární ochrany při živelních pohromách v členění podle
druhu události. Údaje o kriminalitě
v jednotlivých oblastech a krajích
České republiky jsou nově zařazeny i v kapitole Vybrané ukazatele
oblastí a krajů. V letošním roce je
zařazena nová kapitola Sčítání lidu,

Česká republika
v číslech 2012
Propagační brožura ČSÚ s vybranými ukazateli ze Statistické
ročenky ČR v časové řadě 2008
až 2011.
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61 let českého strávníka
Dlouhodobé časové řady
1950–2010 o spotřebě potravin v grafické podobě a tabulkovém zpracování po 15
letech.

Historická ročenka národních účtů 1990–2010
Údaje o úrovni a vývoji základních makroekonomických ukazatelů od roku 1990,
resp. 1993.

domů a bytů, které se uskutečnilo
na základě zákona č. 296/2009 Sb.
k 26. 3. 2011.

Jiří Němeček
odbor vnější komunikace

Historie a současnost
lesního a vodního
hospodářství
Vývoj lesního hospodářství
a myslivosti od roku 1950, data
za oblast vodního hospodářství
od roku 1957.

