SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ
2. Území a podnebí
Průměrné srážky v roce 2009
Průměrná teplota vzduchu v roce 2009
3. Životní prostředí
Měrné emise znečišťujících látek (REZZO 1–3) podle krajů v roce 2008
Specifická potřeba pitné vody
Vodné a stočné
Ochrana životního prostředí
– investice
– neinvestiční náklady
4. Obyvatelstvo
Sňatky
– podle věku snoubenců
– podle měsíců
Míry plodnosti
Čistá míra reprodukce
Živě narození
Potraty
5. Národní účty
Hrubý domácí produkt a HDP na 1 obyvatele v PPS
Dluh sektoru vlády v % HDP
Vládní deficit v % HDP
6. Finance
Saldo státního rozpočtu
Státní dluh
Státní rozpočet
– daňové příjmy
– běžné výdaje v druhovém členění
7. Měna a platební bilance
Korunové a klientské úvěry – stavy obchodů
– domácnosti – rezidenti
– průměrné úrokové sazby
– úvěry k 31. 12. 2009
– nefinanční podniky – rezidenti
– průměrné úrokové sazby
– úvěry k 31. 12. 2009
Korunové klientské vklady – stavy obchodů
– průměrné úrokové sazby
– vklady k 31. 12. 2009
8. Ceny
Míra inflace
Indexy spotřebitelských cen vybraných druhů zboží a služeb
9. Příjmy a výdaje obyvatelstva
Hrubé peněžní příjmy domácností podle postavení osoby v čele v roce 2009
Podíl osob ohrožených příjmovou chudobou
Čistá peněžní vydání domácností podle postavení osoby v čele v roce 2009
Struktura čistých peněžních vydání domácností
10. Trh práce
Nezaměstnané osoby na 1 volné pracovní místo a míra registrované
Měsíční náklady práce v roce 2008
Nezaměstnaní podle vzdělání v roce 2009
Zaměstnanci podle sektorů
Obyvatelstvo podle aktivity v roce 2009

11. Zahraniční obchod
Vývoj zahraničního obchodu
Struktura vývozu a dovozu podle tříd SITC, rev. 4 v roce 2009
Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v roce 2009
13. Zemědělství
Osevní plochy obilovin
Pšenice
Intenzita chovu hospodářských zvířat v dobytčích jednotkách
– struktura celkového počtu DJ v roce 1989, 1999 a 2009
Úroveň zemědělské výroby na 1 ha zemědělské půdy
– sklizeň
– výroba
14. Lesnictví
Vlastnictví lesů
Věková struktura porostů
Druhová skladba lesů v roce 2009
Dodávky dříví
Těžba dřeva
– celkem
– nahodilá
15. Průmysl
Výroba vybraných výrobků
– tkaniny bavlněné vč. směsových
– bižuterie z obecných kovů
– obuv usňová
– kabelky
– dřevěný nábytek
– do ložnic
– do jídelen a obývacích pokojů
16. Energetika
Výroba elektřiny
– podle zdrojů v roce 2009
– z obnovitelných zdrojů
Spotřeba elektřiny
Konečná spotřeba plynu
Těžba uhlí
Spotřeba paliv v průmyslu
17. Stavebnictví
Vydaná stavební povolení
Orientační hodnota staveb
Stavební práce „S“
Velikosti bytů v dokončených domech v roce 2009
– v bytových domech
– v rodinných domech
Průměrná obytná plocha 1 dokončeného bytu
18. Obchod, ubytování, stravování a cestovní ruch
Hromadná ubytovací zařízení
Čisté využití lůžek ubytovacích zařízení podle krajů
Uskutečněné cesty českých občanů
19. Doprava
Výkony dopravy
– železniční
– silniční
– letecké
Nákladní vozidla
Přeprava věcí vodní dopravou
Výkony potrubní dopravy

20. Informační a komunikační technologie
Účastníci telefonní sítě na 100 obyvatel
Vysokorychlostní připojení k internetu
IT odborníci
Domácnosti s vybranými IT
Vývoz a dovoz počítačů a periferních zařízení
Podíl e-prodejů na celkových tržbách podniků
21. Věda a výzkum
Výdaje na vědu a výzkum
– celkem
– podle zdroje financování v roce 2009
Výzkumní pracovníci
– celkem
– podle zaměstnání v sektoru v roce 2009
Patenty udělené v ČR českým přihlašovatelům
– celkem
– podle sektorů v roce 2009
23. Vzdělávání
Děti v mateřských školách
Žáci základních škol
Studenti vysokých škol, vč. doktorského studia
– podle státního občanství
– podle studia
Žáci jazykových škol podle vyučovacího jazyka ve školním roce 2009/2010
Žáci základních uměleckých škol podle oborů ve školním roce 2009/2010
24. Zdravotnictví
Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2009
– muži
– ženy
25. Sociální zabezpečení
Dávky nemocenského pojištění
– podle druhů dávek
– struktura podle skupin osob v roce 2009
Vyplacené dávky nemocenského pojištění na 1 obyvatele v roce 2009
27. Soudnictví, kriminalita, nehody
Kriminalita
Obecná kriminalita v roce 2009
Nehody v silniční dopravě
Požáry
Škody způsobené požáry a uchráněné hodnoty
28. Mezinárodní srovnání
Míra zaměstnanosti v roce 2009
Míra zaměstnanosti starších pracovníků v roce 2009
29. Vybrané ukazatele oblastí a krajů
Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2009
– muži
– ženy

