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13-27. Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách
13-28. Spotřeba vybraných druhů potravin na 1 obyvatele
13-29. Spotřeba minerálních hnojiv
13-30. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2008/2009

14. Lesnictví
14-1.

Základní ukazatele v lesnictví

14-2.

Vlastnictví lesů (stav k 31. 12.)

14-3.

Kategorizace lesů (stav k 31. 12.)

14-4.

Plochy dřevin a zalesňování

14-5.

Zalesňování celkem a podle vybraných druhů dřevin

14-6.

Zalesňování a spotřeba sazenic podle druhů dřevin v roce 2009

14-7.

Technické ukazatele lesnictví

14-8.

Bilance půdy určené k zalesňování

14-9.

Těžba dřeva podle druhů dřevin

14-10. Těžba dřeva a dodávky dříví
14-11. Vybrané ukazatele lesnictví podle krajů v roce 2009
14-12. Základní údaje o honitbách
14-13. Stav a lov hlavních druhů zvěře
14-14. Stav a lov dalších vybraných druhů zvěře

15. Průmysl
15-1.

Základní ukazatele průmyslu v roce 2009

15-2.

Základní ukazatele průmyslu podle činností v roce 2009

15-3.

Index průmyslové produkce podle činností – meziroční

15-4.

Index průmyslové produkce podle činností – bazický

15-5.

Základní ukazatele průmyslu podle činností

15-6.

Základní ukazatele podnikatelských subjektů v průmyslu podle velikostních skupin a činností

15-7.

Výroba vybraných výrobků

16. Energetika
16-1.

Celková energetická bilance

16-2.

Bilance elektřiny

16-3.

Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů

16-4.

Bilance energetických procesů

16-5.

Výroba elektřiny a ostatních energetických zdrojů

16-6.

Bilance zemního plynu

16-7.

Bilance černého uhlí a černouhelného koksu

16-8.

Bilance hnědého uhlí, lignitu a hnědouhelných briket

16-9.

Spotřeba paliv a elektřiny podle činností

16-10. Energetická bilance rafinérského zpracování ropy (podle metodiky IEA)

17. Stavebnictví
17-1.
17-2.

Index stavební produkce
Zaměstnanci stavebních podniků a průměrná hrubá měsíční mzda

17-3.

Finanční ukazatele stavebnictví v roce 2009

17-4.
17-5.

Ukazatele finančního hospodaření stavebních podniků
Stavební práce „S“ podle směrů výstavby

17-6.

Stavební práce „S“ v tuzemsku podle kraje místa stavby

17-7.

Stavební práce „S“ v tuzemsku podle klasifikace stavebních děl

17-8.

Zakázky stavebních prací

17-9. Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl
17-10. Zahájené byty
17-11. Dokončené byty
17-12. Velikosti bytů v dokončených bytových domech
17-13. Velikosti bytů v dokončených rodinných domech
17-14. Základní údaje o dokončených bytových budovách
17-15. Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb
17-16. Vydaná stavební povolení podle krajů
17-17. Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů

18. Obchod, ubytování, stravování a cestovní ruch
18-1.

Základní ukazatele obchodu (právnické a fyzické osoby)

18-2.

Základní ukazatele obchodu (podniky s 250 a více zaměstnanci)

18-3.

Vybrané základní ukazatele velkoobchodu, maloobchodu a oprav motorových vozidel (právnické a fyzické osoby)

18-4.

Vybrané základní ukazatele velkoobchodu, kromě motorových vozidel (právnické a fyzické osoby)

18-5.

Vybrané základní ukazatele maloobchodu, kromě motorových vozidel (právnické a fyzické osoby)

18-6.

Tržby v maloobchodě (právnické a fyzické osoby)

18-7.

Základní ukazatele ubytování, stravování a pohostinství (právnické a fyzické osoby)

18-8.

Základní ukazatele ubytování, stravování a pohostinství (podniky s 250 a více zaměstnanci)

18-9.

Vybrané základní ukazatele ubytování (právnické a fyzické osoby)

18-10. Vybrané základní ukazatele stravování a pohostinství (právnické a fyzické osoby)
18-11. Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu
18-12. Maximální kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2009
18-13. Výkony hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2009
18-14. Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v roce 2009
18-15. Delší cesty za účelem trávení volného času
18-16. Satelitní účet cestovního ruchu České republiky
18-17. Tvorba hrubého fixního kapitálu v cestovním ruchu

19. Doprava
19-1.

Základní ukazatele dopravy a skladování (právnické a fyzické osoby)

19-2.

Základní ukazatele dopravy a skladování (podniky s 250 a více zaměstnanci)

19-3.

Výkony železniční dopravy

19-4.

Vybrané ukazatele železniční dopravy

19-5.

Vývoz a dovoz železniční dopravou podle druhů věcí

19-6.

Výkony silniční dopravy

19-7.

Silniční nákladní doprava podle druhů věcí

19-8.

Motorová vozidla

19-9.

Výkony nákladní vnitrozemské vodní dopravy

19-10. Výkony potrubní dopravy
19-11. Výkony letecké dopravy
19-12. Výkony letišť v ČR
19-13. Vybrané údaje o České poště, státním podniku

20. Informační a komunikační technologie
20-1.
20-2.

Základní ukazatele telekomunikační a internetové infrastruktury
IT odborníci

20-3.

Investice do ICT vybavení a softwaru

20-4.

Investice do softwaru podle sektorů a odvětví OKEČ

20-5.

Zahraniční obchod s ICT zbožím

20-6.

Zahraniční obchod s ICT službami

20-7.

Základní ukazatele v ICT průmyslu podle činností

20-8.

Základní ukazatele v ICT službách podle činností

20-9.

Využívání informačních technologií v podnicích
20-10. Podniky s připojením k internetu v lednu 2010
20-11. Podniky s vlastními webovými stránkami
20-12. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronického nákupu
20-13. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronického prodeje
20-14. Spotřební výdaje domácností za ICT vybavení a služby
20-15. Domácnosti s pevnou telefonní linkou a mobilním telefonem
20-16. Domácnosti vybavené osobním počítačem a připojením k internetu podle typu domácnosti
20-17. Domácnosti s připojením k internetu podle typu připojení
20-18. Jednotlivci používající mobilní telefon
20-19. Jednotlivci používající osobní počítač
20-20. Jednotlivci používající internet
20-21. Jednotlivci používající internet doma
20-22. Vybrané aktivity prováděné jednotlivci na internetu
20-23. Obecní úřady s připojením k internetu a vlastními webovými stránkami
20-24. Obecní úřady využívající informační technologie ve vztahu k občanům v roce 2008
20-25. Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě
20-26. Jednotlivci používající internet ve vztahu k veřejné správě
20-27. Osobní počítače na školách podle typu škol
20-28. Studenti 16 let a starší používající počítač a internet
20-29 Informační technologie v samostatných ordinacích lékařů
20-30. Způsob použití internetu v samostatných ordinacích lékařů
20-31. Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (právnické a fyzické osoby)
20-32. Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (podniky s 250 a více zaměstnanci)
20-33. Základní ukazatele za telekomunikační činnosti (právnické a fyzické osoby)

21. Věda a výzkum
21-1.

Lidské zdroje ve vědě a technologiích (LZVT)

21-2.

Osoby s terciárním vzděláním

21-3.

Zaměstnaní ve vědeckých a technických oborech

21-4.

Studenti a absolventi terciárního vzdělávání v přírodovědných a technických studijních oborech (ISCED 97)

21-5.

Základní ukazatele výzkumu a vývoje

21-6.

Zaměstnanci a výdaje na výzkum a vývoj podle krajů

21-7.

Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji podle sektorů a zaměstnání

21-8.

Výdaje na výzkum a vývoj podle sektorů užití a zdrojů financování

21-9.

Zaměstnanci a výdaje na výzkum a vývoj za podnikatelský sektor podle velikosti podniků a činností

21-10. Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj podle socio-ekonomických směrů (GBAORD)
21-11. Podniky s technickou a netechnickou inovací v období 2006–2008
21-12. Náklady na inovace v roce 2008
21-13. Tržby podniků s produktovou inovací v roce 2008
21-14. Patenty udělené v České republice
21-15. Licence na patenty a užitné vzory nabyté subjekty v České republice
21-16. Licence na patenty a užitné vzory poskytnuté subjekty z České republiky
21-17. Zahraniční obchod s technologicky vyspělým zbožím
21-18. Zahraniční obchod s technologickými službami
21-19. Základní ukazatele v high-tech průmyslu podle činností
21-20. Základní ukazatele v high-tech službách podle činností

22. Tržní služby
22-1.

Základní ukazatele bankovních peněžních institucí

22-2.

Základní ukazatele nebankovních peněžních institucí

22-3.

Základní ukazatele pojišťovacích a zajišťovacích institucí

22-4.

Základní ukazatele penzijních fondů

22-5.

Základní ukazatele v ostatních tržních službách (právnické a fyzické osoby)

22-6.

Zaměstnané osoby a zaměstnanci v ostatních tržních službách

22-7.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v ostatních tržních službách

22-8.

Tržby (příjmy) v ostatních tržních službách

22-9.

Účetní přidaná hodnota v ostatních tržních službách

22-10. Průměrná účetní přidaná hodnota na 1 zaměstnanou osobu v ostatních tržních službách

23. Vzdělávání
23-1.

Mateřské školy

23-2.

Základní školy

23-3.

Žáci a učitelé základních škol podle postupných ročníků

23-4.

Základní školy podle vyučovacího jazyka

23-5.

Základní školy církevní a soukromé

23-6.

Vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2009/2010

23-7.

Vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2009/2010 – podle zřizovatele školy

23-8.

Učitelé ve středních školách – podle zřizovatele školy

23-9.

Žáci a absolventi oborů gymnázií

23-10. Žáci čtyřletých oborů gymnázií – denní forma vzdělávání
23-11. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oborech gymnázií podle zaměření ve školním roce 2009/2010 – denní forma vzdělávání
23-12. Žáci a trenéři základních škol a středních škol oborů gymnázií s rozšířenou výukou tělesné výchovy
23-13. Střední odborné školy
23-14. Žáci a učitelé středních odborných škol
23-15. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou (odborné) podle oborů ve školním roce 2009/2010 – denní forma vzdělávání
23-16. Žáci a absolventi středních odborných učilišť
23-17. Konzervatoře – denní forma vzdělávání
23-18. Střední vzdělávání s výučním listem podle oborů ve školním roce 2009/2010 – denní forma vzdělávání
23-19. Nástavbové studium podle oborů ve školním roce 2009/2010 – denní forma vzdělávání
23-20. Vyšší odborné školy – přijímací řízení podle skupin oborů
23-21. Vyšší odborné vzdělávání podle oborů ve školním roce 2009/2010 – denní forma vzdělávání
23-22. Vyšší odborné školy
23-23. Základní umělecké školy
23-24. Žáci jazykových škol ve školním roce 2009/2010
23-25. Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
23-26. Vysoké školy
23-27. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle občanství, formy a typu studijního programu
23-28. Veřejné vysoké školy
23-29. Uchazeči o studium na veřejných a soukromých vysokých školách podle formy studia a skupin studijních programů
23-30. Uchazeči o studium na veřejných vysokých školách
23-31. Studenti a absolventi veřejných vysokých škol
23-32. Studenti a absolventi soukromých vysokých škol v roce 2009
23-33. Studenti a absolventi doktorského studia na veřejných vysokých školách
23-34. Přehled škol ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti
23-35. Výdaje státního rozpočtu a územních rozpočtů na vzdělávání v roce 2009

24. Zdravotnictví
24-1.

Zdravotnická zařízení celkem (stav k 31. 12.)

24-2.

Státní zdravotnická zařízení (stav k 31. 12.)

24-3.

Lůžková péče ve zdravotnických zařízeních

24-4.

Nemocnice (lůžková část) podle krajů k 31. 12. 2009

24-5.

Odborné léčebné ústavy pro děti i dospělé (lůžková část) podle krajů k 31. 12. 2009

24-6.

Lůžka v nemocnicích podle oddělení (stav k 31. 12.)

24-7.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti (stav k 31. 12.)

24-8.

Lékaři podle hlavního oboru činnosti k 31. 12. 2009

24-9.

Zubní lékaři podle hlavního oboru činnosti k 31. 12. 2009

24-10. Ošetření (vyšetření) v zařízeních ambulantní péče podle oddělení
24-11. Léčení diabetici (stav k 31. 12.)
24-12. Lázeňské léčebny k 31. 12. 2009
24-13. Pacienti v lázeňských léčebnách
24-14. Zařízení lékárenské péče (stav k 31. 12.)
24-15. Vybrané infekční nemoci povinně hlášené
24-16. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz
24-17. Výdaje na zdravotnictví v roce 2009
24-18. Náklady zdravotních pojišťoven na jednu nemocensky pojištěnou osobu
24-19. Aktiva a pasíva zdravotních pojišťoven (stav k 31. 12.)

25. Sociální zabezpečení
25-1.

Průměrný počet osob nemocensky pojištěných

25-2.

Průměrný počet osob nemocensky pojištěných podle krajů

25-3.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob

25-4.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob a druhů dávek

25-5.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle druhů dávek a krajů v roce 2009

25-6.

Vyplacené důchody a dávky důchodového pojištění

25-7.

Průměrná měsíční výše důchodu (stav k 31. 12.)

25-8.

Počet nově přiznaných důchodů

25-9.

Průměrná měsíční výše nově přiznaných důchodů

25-10. Příjemci dávek důchodového pojištění k 31. 12. 2009
25-11. Vyplacené dávky státní sociální podpory
25-12. Vyplacené dávky státní sociální podpory podle krajů v roce 2009
25-13. Vybraná pobytová zařízení sociálních služeb k 31. 12. 2009
25-14. Domovy pro seniory podle krajů k 31. 12. 2009
25-15. Pečovatelská služba
25-16. Výdaje územních samospráv na sociální péči
25-17. Dávky hmotné nouze a dávky sociálních služeb
25-18. Výdaje na sociální ochranu podle základního systému ESSPROS

26. Kultura a sport
26-1.

Státní divadla

26-2.

Ostatní divadla

26-3.

Hudební soubory

26-4.

Muzea a galerie (muzea výtvarných umění)

26-5.

Památkové objekty s kulturním využitím

26-6.

Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny

26-7.

Zoologické a botanické zahrady, jeskyně

26-8.

Veřejné knihovny

26-9.

Krajské vědecké knihovny

26-10. Knihovny vysokých škol
26-11. Kulturní instituce podle krajů
26-12. Finanční ukazatele za vybraná kulturní zařízení
26-13. Noviny, časopisy a knihy
26-14. Kina
26-15. Zvukové nahrávky
26-16. Přenos pozemního rozhlasového a televizního signálu
26-17. Rozhlasové vysílání
26-18. Provozovatelé rozhlasového vysílání
26-19. Televizní vysílání
26-20. Provozovatelé televizního vysílání
26-21. Účast na letních a zimních olympijských hrách
26-22. Umístění českých sportovců na letních a zimních olympijských hrách
26-23. Medailová umístění českých sportovců na ZOH Vancouver 2010
26-24. Medaile získané českými sportovci na mistrovstvích světa ve vybraných sportech
26-25. Medaile získané českými sportovci na mistrovstvích Evropy ve vybraných sportech
26-26. Rozdělení dotací pro sportovní reprezentaci
26-27. Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu na veřejně prospěšné programy
26-28. Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu na výstavbu a technickou obnovu sportovních zařízení
26-29. Výdaje státního rozpočtu a územních rozpočtů na kulturu a sport v roce 2009

27. Soudnictví, kriminalita, nehody
27-1.

Pohyb agendy u okresních a krajských soudů

27-2.
27-3.

Pravomocná rozhodnutí soudu a průměrné délky soudního řízení
Stíhané, obžalované a odsouzené osoby

27-4.

Odsouzené osoby za vybrané trestné činy

27-5.

Odsouzené mladistvé osoby za vybrané trestné činy

27-6.

Osoby ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody

27-7.

Obvinění podle pohlaví a průměrná délka vazby (stav k 31. 12.)

27-8.

Státní příslušnost vězňů (stav k 31. 12.)

27-9.

Obvinění a odsouzení podle státní příslušnosti k 31. 12. 2009

27-10. Odsouzení, kteří nastoupili do výkonu trestu odnětí svobody
27-11. Odsouzení podle jednotlivých typů věznic (stav k 31. 12.)
27-12. Odsouzení podle věkových skupin (stav k 31. 12.)
27-13. Odsouzení podle délky uloženého trestu (stav k 31. 12.)
27-14. Zaměstnanost, průměrná měsíční mzda a výsledky v odborném vzdělávání odsouzených
27-15. Mimořádné události
27-16. Trestné činy spáchané v souvislosti s požíváním a distribucí návykových látek (stav k 31. 12.)
27-17. Kriminalita
27-18. Nehody v železniční dopravě
27-19. Nehody v silniční dopravě
27-20. Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě
27-21. Nehody v letecké dopravě
27-22. Mimořádné události se zásahy jednotek požární ochrany
27-23. Základní ekonomické ukazatele HZS ČR
27-24. Požáry
27-25. Požáry podle odvětví vzniku
27-26. Požáry podle odvětví vzniku v roce 2009
27-27. Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku v roce 2009

28. Mezinárodní srovnání
28-1.

HDP na 1 obyvatele ve standardech kupní síly (PPS)

28-2.

Míra růstu HDP na 1 obyvatele reálně

28-3.

Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu

28-4.

Soukromé investice

28-5.

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj

28-6.

Komparativní cenové úrovně

28-7.

Daňové zatížení vybrané nízkopříjmové skupiny

28-8.

Míra zaměstnanosti

28-9.

Míra zaměstnanosti starších pracovníků

28-10. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti
28-11. Diferenciace oblastní míry zaměstnanosti
28-12. Míra rizika chudoby po sociálních transferech
28-13. Úroveň dosaženého vzdělání mladých
28-14. Očekávaný počet let života prožitých ve zdraví a dobré kondici – muži
28-15. Očekávaný počet let života prožitých ve zdraví a dobré kondici – ženy
28-16. Emise skleníkových plynů
28-17. Energetická náročnost hospodářství
28-18. Celková spotřeba energie na dopravu
28-19. Podíl výkonů v nákladní dopravě na HDP
28-20. Podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných energetických zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny

29. Vybrané ukazatele oblastí a krajů
29-1.

Vybrané ukazatele oblastí (NUTS 2) v roce 2009

29-2.

Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2009

30. Volby
30-1.

Volby do Poslanecké sněmovny 28. a 29. 5. 2010 – počty voličů, volební účast a odevzdané platné hlasy podle volebních krajů

30-2.

Volby do Poslanecké sněmovny 28. a 29. 5. 2010 – politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně podle volebních krajů

30-3.

Volby do Poslanecké sněmovny 28. a 29. 5. 2010 – výsledky voleb

Věcný rejstřík
Na publikaci spolupracovali

