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Výběr výstupů ČSÚ
v listopadu a v prosinci 2012
e-8003-12 | Vybrané finanční ukazatele v průmyslu (1. pololetí 2012)
Vybrané ukazatele finančního hospodaření podnikatelských subjektů
v průmyslu v třídění podle sekcí, příp. i oddílů CZ-NACE – finanční
ukazatele tokové (výkony, výkonová spotřeba, přidaná hodnota).

e-4017-12 | Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku
v ČR, krajích a okresech (2011)
Počet zemřelých podle příčiny smrti podle současné mezinárodní klasifikace nemocí v letech 2002 až 2011.

e-2128-12 | Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích –
definitivní výsledky za rok 2010 a semidefinitivní výsledky roku 2011
Souhrnný zemědělský účet měří ekonomickou velikost a výkonnost odvětví zemědělství v rámci národního hospodářství.

e-1304-12 | Kraje České republiky (2011)
Obsahuje základní ukazatele za úroveň NUTS2 (oblasti) a NUTS3 (kraje).

e-2139-12 |

Spotřeba potravin
Celková spotřeba potravin v přepočtu na jednoho obyvatele v letech
2003 až 2011.
45 Kč
90 Kč

e-3112-12 | Úplné náklady práce
Údaje o úrovni nákladů práce, jež představují celkové náklady zaměstnavatele, které musí vynaložit k získání a výchově zaměstnanců, k odměňování za práci a k zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců.

e-1413-12 | Zaostřeno na ženy a muže (2011)
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů za období 1995 až 2011.
Většina údajů jsou průměry za rok 2010.
120 Kč
e-1414-12 | Cizinci v ČR (2011)
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se cizinců v ČR v časových řadách a s aktuálními údaji za rok 2011.
120 Kč
e-9601-12 |

e-3201-12 | Síť vybraných zařízení sociální péče
V členění podle krajů jsou uvedeny údaje charakterizující síť státních,
obecních, církevních a ostatních zařízení sociální péče úhrnem a z toho
vybrané typy zařízení bez ohledu na druh vlastnictví.

Ukazatele výzkumu a vývoje (2011)
Publikace obsahuje podrobné údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj
a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění
výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí.
100 Kč
200 Kč

e-4030-12 |

Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností (2011)
Vybrané demografické údaje za období roků 2002 až 2011. Údaje jsou
přepočteny na území aktuálních správních obvodů obcí s rozšířenou
působností.

e-9702-12 |

e-4037-12 |

e-9703-12 |

e-9701-12 |

správě (2011)
Rozšíření a používání vybraných informačních a komunikačních technologií (přístup k internetu, ICT a lidské zdroje, poskytování informací
a služeb na www stránkách a bezpečnostní opatření s nimi spojená, datová komunikace organizace atd.) ve veřejné správě.
100 Kč
200 Kč

Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (2011)
Ročenka vybraných demografických údajů za období roků 2002 až 2011.
Údaje jsou přepočítány na území aktuálních správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (2012)
Údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním
a komunikačním technologiím. Využití internetu v mobilních zařízeních.

e-1409-12 |

Česká republika v číslech 2012
Propagační brožura ČSÚ s vybranými ukazateli ze Statistické ročenky
ČR v časové řadě 2008 až 2011.

Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru (2012)
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami
a jejich zaměstnanci.
Informační a komunikační technologie ve veřejné

publikace v tištěné podobě

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.

