VYŘAZENÉ TABULKY ZE STATISTICKÉ ROČENKY ČESKÉ REPUBLIKY 2014
4. Obyvatelstvo
4-3.
Složení obyvatelstva podle pohlaví a věkových skupin v roce 2013
4-15. Zemřelí kojenci podle délky života
13. Zemědělství
13-30. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2012/2013
13-31. Zemědělské subjekty podle právních forem (stav k 30. 9.)
13-32. Zemědělské subjekty podle výměry obhospodařované zemědělské půdy (stav k 30. 9.)
13-33. Pracující v zemědělství podle věkových skupin
13-34. Nezemědělské činnosti zemědělských subjektů přímo související s podnikem (stav k 30. 9.)
21. Informační a komunikační technologie
21-21. Jednotlivci používající internet doma
21-24. Samostatné ordinace lékaře s vybranými informačními technologiemi
22. Věda a výzkum
22-6. Zaměstnanci a výdaje na výzkum a vývoj podle krajů
22-13. Inovující podniky podle vlastnictví, velikostních skupin a ekonomických činností v období
2010–2012
22-15. Náklady na produktové a procesní inovace v podnicích podle vlastnictví, velikostních
skupin a ekonomických činností v roce 2012
22-17. Tržby podniků s produktovou inovací podle vlastnictví, velikostních skupin a ekonomických
činností v roce 2012
23. Vzdělávání
23-3. Děti mateřských škol podle státního občanství
23-5. Žáci základních škol podle státního občanství
23-7. Základní školy podle vyučovacího jazyka
23-9. Žáci středních škol podle státního občanství
23-10. Vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2013/2014 – podle zřizovatele školy
23-11. Učitelé ve středních školách
23-14. Střední školy vyučující obory lyceí
23-23. Studenti vyšších odborných škol podle státního občanství
23-24. Vyšší odborné školy – přijímací řízení podle skupin oborů
23-26. Základní umělecké školy ve školním roce 2013/2014
23-27. Žáci jazykových škol ve školním roce 2013/2014
23-28. Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy ve školním roce 2013/2014
23-33. Uchazeči o studium na veřejných a soukromých vysokých školách podle formy studia
a skupin studijních programů
23-38. Přehled škol ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti
23-39. Výdaje státního rozpočtu a místních rozpočtů na vzdělávání v roce 2013
24. Zdravotnictví
24-4. Nemocnice (lůžková část) podle krajů k 31. 12. 2013
24-5. Odborné léčebné ústavy pro děti i dospělé (lůžková část) podle krajů k 31. 12. 2013
24-7. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti (stav k 31. 12.)
24-8. Lékaři podle hlavního oboru činnosti k 31. 12. 2013
24-9. Zubní lékaři podle hlavního oboru činnosti k 31. 12. 2013
24-10. Ošetření (vyšetření) v zařízeních ambulantní péče podle oddělení
24-11. Léčení diabetici (stav k 31. 12.)
24-14. Zařízení lékárenské péče (stav k 31. 12.)
24-17. Osoby se zdravotním postižením v roce 2007 a 2013
25. Sociální zabezpečení
25-12. Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče podle krajů v roce 2013
25-14. Domovy pro seniory podle krajů k 31. 12. 2013
26. Kultura a sport
26-3. Hudební soubory
26-7. Veřejné knihovny

26-8.
26-9.
26-10.
26-11.
26-12.
26-23.
26-24.

Krajské vědecké knihovny
Knihovny vysokých škol
Kulturní instituce podle krajů
Finanční ukazatele za vybraná kulturní zařízení
Noviny, časopisy a knihy
Medailová umístění sportovců reprezentujících Českou republiku na ZOH Soči 2014
Medaile získané reprezentanty sportovních svazů České republiky na olympijských hrách,
mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy
26-25. Rozdělení dotací pro sportovní reprezentaci
26-26. Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu na veřejně
prospěšné programy
26-27. Výdaje státního rozpočtu a místních rozpočtů na kulturu a sport v roce 2013

28. Mezinárodní srovnání
28-5. Přímé zahraniční investice
28-17. Emise skleníkových plynů
28-20. Podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny
30. Volby
30-1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013 – celkové výsledky
hlasování
30-2. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013 – politické strany
zastoupené v Poslanecké sněmovně podle volebních krajů
30-3. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013 – výsledky voleb
30-4. Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. 5. 2014 – celkové výsledky hlasování
30-5. Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. 5. 2014 – hlasy a mandáty pro politické strany,
politická hnutí a koalice
30-6. Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. 5. 2014 – abecední seznam zvolených
poslanců

