SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ
2. Území a podnebí
Průměrné srážky v roce 2008
Průměrná teplota vzduchu v roce 2008

3. Životní prostředí
Podíl jednotlivých kategorií (REZZO1–4) na emisích celkem v roce 2007
Nakládání s odpady
Tříděný komunální odpad
Ochrana životního prostředí
Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí

4. Obyvatelstvo
Podíl obyvatel ve věkových skupinách
Naděje dožití a kojenecká úmrtnost
Sňatky
Rozvody
Ukazatelé plodnosti

5. Národní účty
Produkce, mezispotřeba a hrubá přidaná hodnota
Příspěvky k vývoji HDP
Struktura HDP v roce 2007
- zdrojová
- důchodová
Reálné důchody
Míra úspor a investic

6. Finance
Konsolidované veřejné rozpočty
- příjmy
- výdaje
Daňové příjmy v roce 2008
Výdaje veřejných rozpočtů v roce 2008
Saldo státního rozpočtu
Státní dluh

7. Měna a platební bilance
Peněžní zásoba
Roční míry růstu
Úvěry a vklady klientů podle sektorů
Vklady klientů podle délky uložení v roce 2003 a 2008

8. Ceny
Přírůstek/úbytek indexu spotřebitelských cen - životních nákladů

9. Příjmy, výdaje a spotřeba obyvatelstva
Domácnosti v decilovém rozdělení čistých peněžních příjmů na osobu v roce 2008
- podle postavení osoby v čele
- podle vzdělání osoby v čele
Domácnosti podle čistého měsíčního příjmu na osobu
- domácnosti celkem
- podle postavení osoby v čele v roce 2008
Struktura hrubých peněžních příjmů domácností v roce 2008
- podle postavení osoby v čele
- podle decilového rozdělení

10. Trh práce
Průměrné hrubé měsíční mzdy
- nominální a reálné mzdy (fyzické osoby)
- index mezd podle sfér
Rozdělení četností mezd v roce 2008
- zaměstnanci
- podle pohlaví
Nezaměstnané osoby na 1 volné pracovní místo a míra registrované nezaměstnanosti

11. Zahraniční obchod
Vývoj zahraničního obchodu
Struktura vývozu a dovozu podle tříd SITC, rev. 4 v roce 2008
Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v roce 2008

13. Věda a technologie, informační společnost
Výdaje na výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj v roce 2008
- zaměstnanci
- výdaje
Udělené patenty v České republice v roce 2008
Licence

14. Zemědělství
Osevní plochy v roce 2008
Obiloviny
Mléko
Včelařství
Výroba masa

15. Lesnictví
Zalesňování
- celkem
- podle druhů dřevin v roce 2008
Těžba dřeva
- celkem
- podle druhů dřevin v roce 2008
Škody způsobené zvěří
Odstřel zvěře

16. Průmysl a energetika
Vývoz a dovoz elektřiny
Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů v roce 2008
Spotřeba elektřiny
Výroba elektřiny podle zdrojů v roce 2008

17. Stavebnictví
Dokončené byty na 1 000 obyvatel v letech 1999 až 2008
Podíl dokončených bytů v rodinných domech na celkovém počtu dokončených bytů v letech 1999 až 2008

18. Obchod, ubytování a stravování, cestovní ruch
Nerezidenti z EU v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2007 a 2008
- hosté celkem
- průměrný počet přenocování

19. Doprava a spoje
Motorová vozidla
Přeprava osob
Přeprava věcí
Účastníci telefonní sítě na 100 obyvatel
- veřejná pevná síť
- mobilní síť

21. Vzdělávání
Děti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy ve školním roce 2008/2009
Žáci v základních uměleckých školách podle oborů ve školním roce 2008/2009
Uchazeči o studium na veřejných a soukromých vysokých školách podle skupin studijních programů k 31. 10. 2008

23. Zdravotnictví
Nemoci z povolání
Infekční nemoci
Lékaři ambulantní péče na 10 000 obyvatel v roce 2008

24. Sociální zabezpečení
Struktura dávek státní sociální podpory v roce 2000 a 2008
Dávky státní sociální podpory na 1 obyvatele v roce 2008

25. Soudnictví, kriminalita, nehody
Obvinění a odsouzení
Odsouzení podle typu věznic k 31. 12. 2008
Kriminalita
Procento objasněnosti trestných činů
Škody způsobené požáry a uchráněné hodnoty
Výdaje ze státního rozpočtu na zabezpečení HZS ČR

26. Mezinárodní srovnání
Energetická závislost v zemích EU v roce 2007
Intenzita emisí skleníkových plynů ze spotřeby energie v zemích EU v roce 2007

27. Vybrané ukazatele oblastí a krajů
Průměrný měsíční starobní důchod k 31. 12. 2008
- muži
- ženy

28. Volby
Volby do zastupitelstev krajů 17. 10. a 18. 10. 2008
- volební účast
- vítězné strany

