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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 2015

14-7.

Technické ukazatele lesnictví

14-8.

Bilance holin

14-9.

Těžba dřeva podle druhů dřevin

14-10. Těžba dřeva a dodávky dříví
14-11. Vybrané ukazatele lesnictví podle krajů v roce 2015
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 2015

15-2.

Základní ukazatele průmyslu podle činností v roce 2015

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.

Výroba elektřiny a ostatních energetických zdrojů

16-5.

Bilance zemního plynu

16-6.

Bilance černého uhlí a černouhelného koksu

16-7.

Bilance hnědého uhlí, lignitu a hnědouhelných briket

16-8.

Spotřeba paliv a elektřiny podle činností

16-9.

Energetická bilance rafinérského zpracování ropy (podle metodiky IEA)

17. Stavebnictví
17-1.
17
1.
17-2.

Index stavební produkce
Zaměstnanci stavebních podniků a průměrná hrubá měsíční mzda

17-3.

Finanční ukazatele stavebnictví v roce 2015

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 zaměstnanými osobami)

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 zaměstnanými osobami)

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 2015
18-13. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2015
18-14. Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v roce 2015
18-15. Delší cesty za účelem trávení volného času
18-16. Satelitní účet cestovního ruchu České republiky
18-17. Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) v cestovním ruchu
18-18. Modul zaměstnanosti cestovního ruchu České republiky

19. Doprava, informační a komunikační činnosti
19-1.

Základní ukazatele dopravy a skladování (právnické a fyzické osoby)

19-2.

Základní ukazatele dopravy a skladování (podniky s 250 a více zaměstnanými osobami)

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 a přípojná vozidla

19-9.

Výkony nákladní vnitrozemské vodní dopravy

19-10. Výkony potrubní dopravy v oblasti přepravy ropy
19-11. Výkony letecké dopravy
19-12. Výkony letišť v České republice
19-13. Vybrané údaje – poštovní služby
19-14. Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (právnické a fyzické osoby)
19-15. Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (podniky s 250 a více zaměstnanými osobami)
19-16. Základní ukazatele za telekomunikační činnosti (právnické a fyzické osoby)

20. Tržní služby
20-1.

Základní ukazatele bankovních peněžních institucí

20-2.

Základní ukazatele nebankovních peněžních institucí

20-3.

Základní ukazatele pojišťovacích a zajišťovacích institucí

20-4.

Základní ukazatele penzijních společností a fondů

20-5.

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

20-6.

Zaměstnané osoby a zaměstnanci v ostatních tržních službách

20-7.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v ostatních tržních službách

20-8.

Tržby v ostatních tržních službách

20-9.

Přidaná hodnota v ostatních tržních službách

20-10. Průměrná přidaná hodnota na 1 zaměstnanou osobu v ostatních tržních službách

21. Informační společnost
21-1.
21-2.

Telekomunikační infrastruktura
Internetová infrastruktura

21-3.

ICT odborníci

21-4.

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků

21-5.

Investice do ICT vybavení a softwaru

21-6.
21
6.
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21-7.

Zahraniční obchod s ICT zbožím a službami

21-8.

Zahraniční obchod s ICT zbožím

21-9.

Základní ukazatele podnikatelských subjektů odvětví informační ekonomiky

21-10. Podniky a zaměstnanci používající vybrané informační technologie
21-11. Podniky používající úplná elektronická podání určená pro veřejnou správu
21-12. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronických nákupů
21-13. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronických prodejů
21-14. Spotřební výdaje domácností za ICT vybavení a služby
21-15. Spotřební výdaje domácností za ICT podle příjmových skupin domácností
21-16. Domácnosti s přístupem k telefonu
21-17. Počet mobilních telefonů v domácnostech podle příjmových skupin domácností
21-18. Domácnosti s počítačem a internetem
21-19. Domácnosti s připojením k internetu podle způsobu připojení a typu domácnosti
21-20. Jednotlivci používající vybrané informační a komunikační technologie
21-21. Jednotlivci používající internet
21-22. Jednotlivci používající internet v mobilu
21-23. Jednotlivci používající na internetu sociální sítě
21-24. Jednotlivci nakupující na internetu
21-25. Vybrané aktivity prováděné jednotlivci na internetu
21-26. Počítačové a internetové dovednosti v roce 2016
21-27. Počítače ve školách v roce 2015

22. Věda, výzkum a inovace
22-1.

Osoby s terciárním vzděláním podle pohlaví a věku

22-2.

Osoby s terciárním vzděláním podle úrovně a oboru dosaženého vzdělání

22-3.

Specialisté ve vědě a technice – počty

22-4.

Specialisté ve vědě a technice – průměrná hrubá měsíční mzda

22-5.

Přírodovědné a technické obory vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách

22-6.

Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v oborech přírodních věd, matematiky a informatiky

22-7.

Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v oborech technika, výroba a stavebnictví

22-8.

Základní ukazatele výzkumu a vývoje (VaV)

22-9.

Zaměstnanci výzkumu a vývoje

22-10. Výdaje na výzkum a vývoj
22-11. Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru
22-12. Výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru podle vědních oblastí
22-13. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje podle poskytovatelů a příjemců
22-14. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje podle socio-ekonomických cílů
22-15. Přímá veřejná podpora všeobecného a neorientovaného výzkumu
22-16. Přímá a nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v soukromých podnicích
22-17. Inovující podniky
22-18. Inovující podniky podle vlastnictví, velikostních skupin a ekonomických činností v období 2012–2014
22-19. Náklady na produktové a procesní inovace v podnicích
22-20. Náklady na produktové a procesní inovace v podnicích podle vlastnictví, velikostních skupin a ekonomických činností v roce 2014
22-21. Tržby podniků s produktovou inovací
22-22. Tržby podniků s produktovou inovací podle vlastnictví, velikostních skupin a ekonomických činností v roce 2014
22-23. Patenty udělené v České republice
22-24. Patentové licence
22-25. Zahraniční obchod s high-tech zbožím
22-26. Zahraniční obchod s technologickými službami
22-27. Základní ukazatele podnikatelských subjektů v high-tech průmyslu
22-28. Základní ukazatele podnikatelských subjektů v high-tech službách

23. Vzdělávání
23-1.

Mateřské školy

23-2.

Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň základních škol speciálních

23-3.

Základní školy

23-4.

Základní školy – žáci

23-5.

Střední školy

23-6.

Střední školy – žáci

23-7.
23
7.

Střední vzdělávání s výučním listem

23-8.

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – odborné

23-9.

Střední vzdělávání s výučním listem – žáci podle skupin oborů vzdělání

23-10. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou odborné – žáci podle skupin oborů vzdělání
23-11. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – všeobecné
23-12. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou všeobecné – žáci podle úrovně vzdělávání, denní studium
23-13. Nástavbové studium
23-14. Nástavbové studium – žáci podle skupin oborů vzdělání
23-15. Konzervatoře
23-16. Konzervatoře – žáci a absolventi podle skupin oborů vzdělávání
23-17. Vyšší odborné školy
23-18. Vyšší odborné školy – studenti podle skupin oborů vzdělání
23-19. Vysoké školy
23-20. Vysoké školy veřejné – studenti
23-21. Vysoké školy soukromé – studenti
23-22. Vysoké školy veřejné a soukromé – studenti podle skupin studijních programů
23-23. Vysoké školy veřejné
23-24. Vysoké školy veřejné – studenti a absolventi bakalářského studia
23-25. Vysoké školy veřejné – studenti a absolventi magisterského studia
23-26. Vysoké školy veřejné – studenti a absolventi doktorského studia
23-27. Vysoké školy veřejné – uchazeči o studium od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015, podle instituce
23-28. Vysoké školy soukromé – uchazeči o studium od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015, podle instituce
23-29. Vysoké školy veřejné a státní – studenti podle instituce
23-30. Vysoké školy veřejné a státní – absolventi podle instituce
23-31. Vysoké školy soukromé – studenti podle instituce
23-32. Vysoké školy soukromé – absolventi podle instituce
23-33. Veřejné výdaje na školství
23-34. Průměrná měsíční mzda učitelů / akademických pracovníků
23-35. Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání a věkových skupin

24. Zdravotnictví
24-1.

Vybraná zdravotnická zařízení (stav k 31. 12.)

24-2.

Lůžková péče v nemocnicích

24-3.

Lůžková péče v nemocnicích podle oddělení

24-4.

Lůžková péče v odborných léčebných ústavech

24-5.

Lázeňské léčebny

24-6.

Lázeňská péče pro dospělé, dorost a děti v roce 2015

24-7.

Pacienti přijatí do ústavní péče lázeňských léčeben podle onemocnění v roce 2015

24-8.

Vybrané infekční nemoci povinně hlášené

24-9.

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – základní ukazatele

24-10. Smrtelné pracovní úrazy a nemoci z povolání
24-11. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví
24-12. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkových skupin v roce 2015
24-13. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle příčin
24-14. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví a příčin v roce 2015
24-15. Výdaje na zdravotnictví podle zdroje financování a typu poskytovatele
24-16. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle diagnóz
24-17. Výdaje zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce veřejného zdravotního pojištění podle pohlaví a věkových skupin
24-18. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle vybraných diagnóz, pohlaví a věkových skupin v roce 2014
24-19. Aktiva a pasiva zdravotních pojišťoven
24-20. Výdaje domácností na zdravotní péči
24-21. Výdaje pacientů na regulační poplatky
24-22. Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin v roce 2014
24-23. Výskyt vybraných zdravotních problémů podle pohlaví a věkových skupin v roce 2014
24-24. Index tělesné hmotnosti, konzumace ovoce a zeleniny a fyzická aktivita podle pohlaví a věkových skupin v roce 2014
24-25. Kuřáci tabákových výrobků a konzumace alkoholu podle pohlaví a věkových skupin v roce 2014
24-26. Využívání preventivní péče podle pohlaví a věkových skupin v roce 2014

25. Sociální zabezpečení
25-1.

Výdaje na dávky sociálního zabezpečení obyvatelstva

25-2.

Výdaje na dávky důchodového pojištění podle druhu důchodu

25-3.

Příjemci důchodů podle druhu důchodu a pohlaví (stav k 31. 12.)

25-4.

Průměrná měsíční výše sólo vyplacených důchodů za prosinec daného roku

25-5.

Příjemci důchodů podle měsíční výše vyplacených důchodů k 31. 12. 2015

25-6.

Nově přiznané důchody – základní ukazatele podle druhu důchodu

25-7.

Průměrný počet osob nemocensky pojištěných

25-8.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle druhů dávek a skupin osob

25-9.
25
9.

Průměrný měsíční počet případů výplaty dávek nemocenského pojištění podle druhů dávek a pohlaví

25-10. Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
25-11. Dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči
25-12. Dávky pro osoby se zdravotním postižením
25-13. Dávky podpory v nezaměstnanosti
25-14. Vybraná pobytová zařízení sociálních služeb (stav k 31. 12.)
25-15. Vybrané údaje o poskytnutých sociálních službách
25-16. Výdaje na sociální ochranu podle základního systému ESSPROS

26. Kultura a sport
26-1.

Státní, krajská a městská divadla

26-2.

Státní, krajská a městská divadla – ekonomické ukazatele

26-3.

Ostatní divadla

26-4.

Státní, krajská a městská muzea, památníky a galerie

26-5.

Státní, krajská a městská muzea, památníky a galerie – ekonomické ukazatele

26-6.

Ostatní muzea, památníky a galerie

26-7.

Státní, krajské a městské památkové objekty s kulturním využitím

26-8.

Státní, krajské a městské památkové objekty s kulturním využitím – ekonomické ukazatele

26-9.

Ostatní památkové objekty s kulturním využitím

26-10. Veřejné knihovny
26-11. Knihovny zřízené Ministerstvem kultury, kraji a knihovny s regionálními funkcemi – ekonomické ukazatele
26-12. Zoologické a botanické zahrady, jeskyně
26-13. Zvukové nahrávky
26-14. Kina
26-15. Provozovatelé rozhlasového vysílání
26-16. Rozhlasové vysílání
26-17. Rozhlasové vysílání – ekonomické ukazatele
26-18. Provozovatelé televizního vysílání
26-19. Televizní vysílání
26-20. Televizní vysílání – ekonomické ukazatele
26-21. Přenos pozemního rozhlasového a televizního signálu
26-22. Festivaly
26-23. Festivaly – ekonomické ukazatele
26-24. Noviny a časopisy
26-25. Vydávání novin a časopisů a maloobchod s periodickým tiskem
26-26. Knihy
26-27. Vydávání knih a maloobchod s neperiodickým tiskem
26-28. Vybrané ukazatele Satelitního účtu kultury
26-29. Účast na letních a zimních olympijských hrách
26-30. Umístění sportovců reprezentujících Českou republiku na letních a zimních olympijských hrách
26-31. Medaile získané na mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy ve sportech zařazených do programu olympijských her
26-32. Medaile získané na mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy v kategorii dospělých ve sportech zařazených do programu letních olympijských her
26-33. Medaile získané na mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy v kategorii dospělých ve sportech zařazených do programu zimních olympijských her
26-34. Počet členů sportovních svazů sportů zařazených do programu olympijských her
26-35. Rozdělení financí ze státního rozpočtu na podporu činnosti v oblasti sportu
26-36. Rozdělení podpory pro sportovní svazy sportů zařazených do programu olympijských her

27. Soudnictví, kriminalita, nehody
27-1.

Pohyb agendy u okresních a krajských soudů

27-2.

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

27-3.
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. 2015

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. Odsouzení za 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 (JPO)
27-23. Zásahy jednotek požární ochrany (JPO) při živelních pohromách
27-24. Základní ekonomické ukazatele Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR)
27-25. Požáry
27-26. Požáry podle odvětví vzniku
27-27. Požáry podle odvětví vzniku v roce 2015
27-28. Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku v roce 2015

28. Mezinárodní srovnání
28-1.

Rozloha území, počet obyvatel a přírůstek/úbytek obyvatel v roce 2014

28-2.

HDP na 1 obyvatele ve standardech kupní síly (PPS)

28-3.

Míra růstu reálného HDP

28-4.

Reálná produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu

28-5.

Hrubý dluh vládních institucí

28-6.

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD)

28-7.

Míra inflace

28-8.

Komparativní cenové hladiny

28-9.

Míra zaměstnanosti

28-10. Míra nezaměstnanosti
28-11. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti
28-12. Míra ohrožení chudobou po započtení sociálních dávek
28-13. Veřejné výdaje na vzdělávání
28-14. Celoživotní vzdělávání
28-15. Úhrnná plodnost
28-16. Naděje dožití při narození – muži
28-17. Naděje dožití při narození – ženy
28-18. Produkce komunálních odpadů
28-19. Energetická náročnost hospodářství
28-20. Index průmyslové produkce

29. Vybrané ukazatele regionů soudržnosti a krajů
29-1.

Vybrané ukazatele regionů soudržnosti (NUTS 2) v roce 2015

29-2.

Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2015

Věcný rejstřík
Na publikaci spolupracovali

