SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ
2. Území a podnebí
Průměrné srážky v roce 2006
Průměrná teplota vzduchu v roce 2006
3. Životní prostředí
Celkové emise (REZZO 1–4)
Nakládání s nebezpečnými odpady v roce 2006
Specifická potřeba pitné vody
Havárie na vodních zdrojích
Pořízené investice na ochranu životního prostředí
Výdaje na životní prostředí z centrálních zdrojů
4. Obyvatelstvo
Index stáří v roce 2006
Živě narození
Úmrtnost
5. Národní účty
HDP v zemích EU ve standardu kupní síly (PPS) v roce 2006
– na 1 obyvatele
– na zaměstnanou osobu
6. Finance
Hospodaření nefinančních podniků
– rentabilita vlastního kapitálu a nákladů v roce 2005
– poměr čistého zisku k přidané hodnotě
– přidaná hodnota na zaměstnance
– průměrná hrubá měsíční mzda na zaměstnance
Struktura zaměstnanosti v nefinančních podnicích podle sektorů v roce 2002 a 2005
7. Měna a platební bilance
Ekonomické výsledky peněžních institucí
– průměrná hrubá měsíční mzda přepočtených osob
– aktiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Průměrný evidenční počet zaměstnanců
– bankovní instituce
– nebankovní instituce
8. Ceny
Míra inflace
Váhové schéma pro výpočet indexů spotřebitelských cen
– domácnosti zaměstnanců
– domácnosti důchodců

9. Příjmy, výdaje a spotřeba obyvatelstva
Domácnosti podle postavení osoby v čele v roce 2006
– čisté peněžní příjmy
– čistá peněžní vydání
Domácnosti podle čistého peněžního příjmu a čistých vydání na osobu v roce 2006
– kvintily: zaměstnanců
důchodců (bez ekonomicky aktivních členů)
– decily
10. Trh práce
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců a meziroční index reálných mezd
Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2006
11. Zahraniční obchod
Vývoj zahraničního obchodu
Struktura vývozu a dovozu podle tříd SITC, rev. 3 v roce 2006
Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v roce 2006
13. Věda a technologie, informační společnost
Zaměstnanci vědy a výzkumu v roce 2006
Výdaje na vědu a výzkum podle zdrojů financování
Výdaje na vědu a výzkum a v % HDP
Zahraniční obchod se zbožím ICT
Webové stránky ve veřejné správě obcí
14. Zemědělství
Produkce zemědělského odvětví
– na 1 ha zemědělské půdy
– na 1 pracovníka v zemědělství
Sklizeň
– na 1 ha zemědělské půdy
– na 1 pracovníka v zemědělství
Výroba
– na 1 ha zemědělské půdy
– na 1 pracovníka v zemědělství
15. Lesnictví
Evidované smrkové dřevo napadené kůrovci
Poškození porostů zvěří
Těžba dřeva
– celkem
– nahodilá
Zalesňování
– celkem
– vybraných druhů dřevin
16. Průmysl a energetika
Index průmyslové produkce
Energetická náročnost hospodářství
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v průmyslu
Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů v roce 2006

17. Stavebnictví
Dokončené byty
Výstavba bytů v nových budovách
Stavební práce podle směrů výstavby v roce 2006
Vydaná stavební povolení a předpokládaná hodnota staveb
18. Obchod, ubytování a stravování, cestovní ruch
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2006
Země s největším průměrným počtem přenocování na 1 hosta
Země s největším počtem hostů
19. Doprava a spoje
Emise z dopravy
– CO2
– CO
– NOx
– pevné částice
– SO2
– metan
21. Vzdělávání
Výuka cizích jazyků
– základní školy
– střední školy
– vyšší odborné školy
23. Zdravotnictví
Hlášená onemocnění TBC na 100 000 obyvatel v roce 2006
Hospitalizovanost a průměrná ošetřovací doba
Léčení diabetici podle druhu léčby
24. Sociální zabezpečení
Výdaje na sociální ochranu podle základního systému ESSPROS
Příjemci starobních důchodů na 1 000 obyvatel ve věku 15–64 let v roce 2006
25. Soudnictví, kriminalita, nehody
Požáry, přímé škody a uchráněné hodnoty
Usmrcené a zraněné osoby při požárech
Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2006
26. Mezinárodní srovnání
Míra růstu reálného HDP v zemích EU v roce 2006
Vládní dluh v % HDP v zemích EU k 31. 12. 2006
27. Vybrané ukazatele oblastí a krajů
Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2006
– mužů
– žen

