SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ
2. Území a podnebí
Průměrné srážky v roce 2013
Průměrná teplota vzduchu v roce 2013
3. Životní prostředí
Celkové emise (REZZO 1–4)
Čistírny odpadních vod
Odděleně sbírané složky komunálního odpadu
Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí
Náklady na ochranu životního prostředí podle krajů v roce 2013
4. Obyvatelstvo
Podíl obyvatel ve věkové skupině 0–14 a 65 a více let (stav k 31. 12.)
Sňatečnost svobodných žen
Úhrnná plodnost a průměrný věk matek
5. Národní účty
HDP důchodovou metodou
Makroekonomické ukazatele
Struktura hrubého disponibilního důchodu a hrubých národních úspor podle sektorů v roce 2012
Hrubý disponibilní důchod
Hrubé národní úspory
6. Finance
Konsolidované veřejné rozpočty
Příjmy z provozní činnosti
Výdaje na provozní činnost
Sociální příspěvky a sociální dávky
Nefinanční aktiva
7. Měna a platební bilance
Úvěry a vklady klientů podle sektorů (stav k 31. 12.)
Investiční pozice vůči zahraničí (stav k 31. 12.)
Zadluženost vůči zahraničí a devizové rezervy (stav k 31. 12.)
Devizové rezervy k 31. 12. 2013
8. Ceny
Vývoj indexů spotřebitelských cen zboží a služeb
9. Příjmy a výdaje domácností
Domácnosti podle čistého měsíčního peněžního příjmu na osobu
Domácnosti celkem
Podle postavení osoby v čele v roce 2012
Čisté peněžní příjmy na osobu
Podíl osob ohrožených příjmovou chudobou
Struktura spotřebních vydání domácností v roce 2013
10. Trh práce
Neumístění uchazeči o zaměstnání
Měsíční náklady práce
Podíl nezaměstnaných osob
Rozdělení četnosti mezd
Zaměstnanci
Podle pohlaví
11. Zahraniční obchod
Vývoj zahraničního obchodu
Struktura vývozu a dovozu podle tříd SITC, Rev. 4 v roce 2013
Vývoz v roce 2013
Dovoz v roce 2013

13. Zemědělství
Strukturální šetření v zemědělství 2013
Zemědělské subjekty podle výměry obhospodařované zemědělské půdy
Pracující v zemědělství podle věkových skupin
Vybrané nezemědělské činnosti
Ekologicky obhospodařovaná zemědělská půda
Podíl ekologicky chovaných zvířat
14. Lesnictví
Vlastnictví lesů (stav k 31. 12.)
Kategorizace lesů (stav k 31. 12.)
Těžba dřeva
Celkem
Nahodilá
Škody způsobené zvěří
Lesní požáry
16. Energetika
Výroba elektřiny v elektrárnách
Spotřeba paliv a elektřiny
Energetická náročnost hrubého domácího produktu ČR
17. Stavebnictví
Index stavební produkce
Stavební práce "S"
Zaměstnanci a jejich průměrná hrubá měsíční mzda
Počet stavebních povolení a orientační hodnota povolených staveb
18. Obchod, ubytování, stravování a cestovní ruch
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních – rezidenti
Čisté využití lůžek hotelů a penzionů
Uskutečněné delší cesty českých občanů
19. Doprava, informační a komunikační činnosti
Registrovaná motorová vozidla
Přepravní výkony
Železniční dopravy
Silniční dopravy
Přepravní výkony letecké dopravy
Nehody v silniční dopravě
21. Informační a komunikační technologie
Vysokorychlostní pevný internet
Zdravotnická zařízení s webovými stránkami
Aktivity prováděné jednotlivci na internetu
Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě
Zahraniční obchod s ICT zbožím
22. Věda a výzkum
Výdaje na výzkum a vývoj
Podle zdrojů financování
Studenti vysokých škol – přírodních a technických věd
Zahraniční obchod s high-tech zbožím
23. Vzdělávání
Děti v mateřských školách
Děti v přípravných třídách základních škol
Děti přijaté do mateřských škol podle krajů ve školním roce 2013/2014
Žáci čtyřletých gymnázií a lyceí
Žáci základních uměleckých škol podle oborů
24. Zdravotnictví
Osoby se zdravotním postižením

Podle věkových skupin v roce 2013
Podle nejvyššího dosaženého vzdělání
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných v roce 2013
25. Sociální zabezpečení
Průměrný měsíční starobní důchod k 31. 12. 2013
Muži
Ženy
27. Soudnictví, kriminalita, nehody
Kriminalita – zjištěné činy
Vězni
Zaměstnanost odsouzených
Požáry
28. Mezinárodní srovnání
HDP na 1 obyvatele v PPS v roce 2013
Hrubý vládní dluh v roce 2013
29. Vybrané ukazatele regionů soudržnosti a krajů
Potraty na 100 narozených celkem (potratový index) v roce 2004
Potraty na 100 narozených celkem (potratový index) v roce 2013

