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2. Území a podnebí
Průměrné srážky v roce 2011
Průměrná teplota vzduchu v roce 2011
3. Životní prostředí
Struktura fakturované pitné vody
Vypouštěné a čištěné odpadní vody
Měrné emise oxidu siřičitého (REZZO 1–3) v roce 2010
4. Obyvatelstvo
Živě narození a zemřelí
Sňatky a rozvody
Naděje dožití při narození
5. Národní účty
Reálné důchody
Věcná struktura tvorby hrubého fixního kapitálu národního hospodářství
Míra investic sektorů národního hospodářství
Podíl vládního dluhu na HDP
Finanční závazky vládních institucí
6. Finance
Saldo veřejných rozpočtů
Výdaje státního rozpočtu
Stavební spoření – vyplacená státní podpora
Penzijní připojištění – státní příspěvky
7. Měna a platební bilance
Peněžní agregáty a protipoložky (stav k 31. 12.)
Protipoložky M3
Peněžní agregáty – roční míry růstu
8. Ceny
Vybrané cenové indexy
Spotřebitelské ceny vybraných druhů potravin
9. Příjmy a výdaje obyvatelstva
Průměrný roční čistý příjem domácnosti podle postavení osoby v čele
Podíl osob ohrožených chudobou v krajích v roce 2011
Struktura spotřebních vydání domácností 2011
10. Trh práce
Aktivní a neaktivní obyvatelstvo
Neumístění uchazeči o zaměstnání a míra registrované nezaměstnanosti
Rozdělení četnosti mezd
– zaměstnanci
– podle pohlaví
11. Zahraniční obchod
Vývoj zahraničního obchodu
Struktura vývozu a dovozu podle tříd SITC, Rev. 4 v roce 2011
Bilance podle skupin zemí v roce 2011
13. Zemědělství
Agrocenzus
Zemědělské subjekty podle výměry obhospodařované zemědělské půdy
Pracující v zemědělství podle věkových skupin
Zemědělské vzdělání vedoucích pracovníků

14. Lesnictví
Podíl lesních pozemků na celkové rozloze území v roce 2011
Vlastnictví lesů
Kategorizace lesů
16. Energetika
Energetická náročnost hospodářství
Vývoz a dovoz elektřiny
Výroba elektřiny podle zdrojů
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů
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Dokončené byty
Index stavební produkce
Stavební práce podle směrů výstavby
Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb
– stavební povolení
– orientační hodnota staveb
18. Obchod, ubytování, stravování a cestovní ruch
Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2011
Delší cesty občanů České republiky za účelem trávení volného času
– podle cíle cest
– podle použitého dopravního prostředku
19. Doprava
Nákladní doprava
Železniční
– přeprava věcí
– přepravní výkony
Silniční
– přeprava věcí
– přepravní výkony
Motorová vozidla
21. Informační a komunikační technologie
Pevné vysokorychlostní připojení k internetu
Domácnosti s PC a internetem
ICT odborníci
Aktivity prováděné na internetu
Zahraniční obchod s ICT zbožím
22. Věda a výzkum
Výdaje na výzkum a vývoj
– podle zdrojů financování
Zaměstnanci výzkumu a vývoje (FTE)
– podle sektorů
Patenty udělené v České republice
23. Vzdělávání
Uchazeči o studium na veřejných a soukromých vysokých školách podle skupin studijních programů k 31. 10. 2011
Žáci jazykových škol podle vybraných vyučovacích jazyků
Studenti doktorského studia na veřejných vysokých školách
24. Zdravotnictví
Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v roce 2011
Výdaje pacientů na regulační poplatky
Náklady zdravotních pojišťoven na jednu nemocensky pojištěnou osobu v roce 2010

25. Sociální zabezpečení
Dávky nemocenského pojištění
– podle druhů dávek
– podle skupin osob
Průměrný měsíční starobní důchod k 31. 12. 2011
27. Soudnictví, kriminalita, nehody
Kriminalita celkem
Odsouzení podle typů věznic k 31. 12. 2011
Obecná kriminalita (zjištěné činy)
Usmrcené a zraněné osoby při požárech
Škody způsobené požáry a uchráněné hodnoty
28. Mezinárodní srovnání
Harmonizované indexy spotřebitelských cen
– 2005 = 100
– míra inflace
29. Vybrané ukazatele oblastí a krajů
Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2011
– muži
– ženy
31. Sčítání lidu, domů a bytů
Průměrný věk obyvatelstva (SLDB 2011)
Podíl obyvatel narozených v obci obvyklého pobytu (SLDB 2011)

