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Výběr výstupů ČSÚ v červnu 2012
e-101421-12 | Čísla z první ruky, Praha (2011)
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu,
její správní obvody a městské části za rok 2011.
zdarma
zdarma

a-3155-12 | Vývoj průměrných mezd zaměstnanců (1. čtvrtletí 2012)
Analýza k Rychlé informaci o průměrných mzdách.
e-3106-12 |

e-xx3125-12 |

Trh práce (2011)
Statistická data z výběrového šetření pracovních sil ve všech 14 krajích ČR.
zdarma
zdarma

Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
(1. čtvrtletí 2012)
Údaje o evidenčním počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích a průměrných mzdách v národním hospodářství v členění podle odvětví,
území, sektorů a velikosti.

e-3012-12 |

Příjmy a životní podmínky domácností (2011)
Výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2011, české varianty
šetření EU-SILC, povinného pro členské země EU.
150 Kč
300 Kč

e-4001-12 |

e-314051-12 |

e-1109-12 |

Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje (2011)
Údaje o vývoji počtu obyvatel obcí v roce 2011. Obce jsou řazeny abecedně v rámci jednotlivých okresů.

e-3202-12 |

Vybrané údaje o sociálním zabezpečení (2011)
Základní informace o počtu osob nemocensky pojištěných, dávkách
nemocenského a důchodového pojištění.

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. čtvrtletí 2012)
Předběžné výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva
od počátku roku, předběžná bilance počtu obyvatel navazující na předběžné výsledky SLDB 2011.

Vývoj ekonomiky České republiky (1. čtvrtletí 2012)
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období
(výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
30 Kč
60 Kč

e-5001-12 |

e-6011-12 |

Zahraniční obchod s Německem (2011)
Postavení zahraničního obchodu s Německem v celkovém zahraničním
obchodu. Dlouhodobý vývoj zahraničního obchodu (2005 až 2011).

Vybrané tabulky čtvrtletních národních účtů
(1. čtvrtletí 2012)
Časové řady čtvrtletních odhadů tvorby (v odvětvovém členění) a výdajů
na HDP v běžných cenách, průměrných cenách předchozího roku a stálých cenách k průměru roku 2000 (zřetězením časových řad).

e-3001-12 |

e-7101-12 |

Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných
účtů – domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce,
příjmová pásma, oblasti (2011)
Roční výsledky statistiky rodinných účtů v členění podle postavení
osoby v čele domácnosti, velikosti obce, právního důvodu užívání bytu,
podle výše čistého peněžního příjmu na osobu a podle oblastí (NUTS2).
90 Kč
180 Kč

Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) –
základní členění (květen 2012)
Měsíční informace o vývoji indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) na území České republiky.
30 Kč
35 Kč

publikace v tištěné podobě

e-8206-12 |

Stavby pro bydlení dokončené (2011)
Výsledky bytové výstavby ze zpracování dat za jednotlivé bytové objekty
v třídění podle krajů a okresů. Samostatně jsou uvedeny údaje o obytné
a užitkové ploše bytů, počtu pokojů, o době výstavby a hodnotě bytů.

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 výstupy ČSÚ
najdete na www.czso.cz.

Rádi byste věděli, ve kterém kraji byl v roce 2010 největší hrubý domácí produkt? Nebo kolik činil v roce 2011 nejvyšší průměrný
starobní důchod a kde? Či jaká byla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance a kde je nejvyšší nezaměstnanost? Pak si
nenechte ujít letní dvojčíslo našeho časopisu.

Tématem prázdninového vydání Statistika & My č. 7–8/2012 budou kraje.
Kromě vybraných statistických ukazatelů za jednotlivé kraje a celou ČR v roce 2010 a 2011 se dočtete spoustu zajímavostí
a kuriozit, které naši spolupracovníci v ČSÚ zjistili.

