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Výběr výstupů ČSÚ
v červenci a v srpnu 2012
e-3101-12 |

Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků
VŠPS (1. čtvrtletí 2012)
Aktuální informace o trhu práce v ČR zjištěné výběrovým šetřením
pracovních sil.

e-8003-12 | Vybrané finanční ukazatele v průmyslu (2011)
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-xx1302-12 |

Krajské statistické bulletiny (1. 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 o data v členění podle správních obvodů
obcí s rozšířenou působností za rok 2011, mezikrajskými a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku.

e-7101-12 |

e-2104-12 |

e-2122-12 |

Soupis ploch osevů (2012)
Plochy osevů zemědělských plodin pěstovaných v daném roce jako hlavní
plodina, celková osevní plocha, neoseté a neosázené pozemky (úhor),
celková výměra a struktura ploch jednotlivých kultur.

a-xx1364-12 |

Základní tendence demografického, sociálního
a ekonomického vývoje v kraji (2011)
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2011 s návazností od roku 2006. Publikace bude vydána ve všech krajích.
100 Kč
200 Kč

e-4027-12 | Demografická ročenka krajů (2011)
Vybrané demografické údaje za období roků 2002 až 2011.

Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) –
základní členění (červenec 2012)
Měsíční informace o vývoji indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) na území ČR za domácnosti celkem, domácnosti důchodců a domácnosti žijící v hl. m. Praze.
30 Kč
35 Kč
Výsledky chovu skotu (1. pololetí 2012)
Výsledky chovu skotu v základních ukazatelích.

e-2202-12 |

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře (2011)
Údaje o mysliveckém hospodaření za dané období (např. výměra a počet
honiteb, stav loveckých psů, stav a lov zvěře).

e-311312-12 |

Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje
2012 (2011)
Základní informace o jednotlivých městech a obcích Jihočeského kraje.

e-9502-12 |

Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven (2011)
Údaje o zaměstnancích a mzdách, výnosech a tvorbě fondů, nákladech
a čerpání fondů, vybraných položkách aktiv a pasiv.

e-3107-12 |

Časové řady základních ukazatelů statistiky práce
(1. pololetí 2012)
Dlouhodobý vývoj ukazatelů z oblasti statistiky práce a mezd v odvětvovém a územním členění vč. údajů o neumístěných uchazečích o zaměstnání vedených v evidenci úřadů práce.

e-7002-12 | Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství
(2. čtvrtletí 2012)
Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen a průměrných cen vybraných
výrobků a služeb poskytovaných zemědělským výrobcům.

e-3002-12 |

e-2110-12 |

Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných
účtů – doplňující třídění (2011)
Roční výsledky statistiky rodinných účtů podle věku a vzdělání osoby
v čele, podle počtu pracujících členů a nezaopatřených dětí.

Porážky hospodářských zvířat (červen 2012)
Údaje o porážkách hospodářských zvířat za měsíc a od počátku roku
v členění podle druhů (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež) a krajů
(kromě drůbeže).

e-3301-12 |

Školy a školská zařízení (2011)
Souhrnné tabulky za mateřské, základní, střední a vyšší odborné a vysoké
školy, základní umělecké školy a menzy vysokých škol.

e-3103-12 |

Trh práce v ČR (2011)
Informace o trhu práce v ČR zjištěné výběrovým šetřením pracovních
sil v časových řadách od roku 1993.

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.

