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2. Území a podnebí
Průměrné srážky v roce 2015
Průměrná teplota vzduchu v roce 2015
3. Životní prostředí
Měrné emise oxidu siřičitého (REZZO 1–3) v roce 2014
Obyvatelstvo napojené na veřejné vodovody a kanalizace podle krajů v roce 2015
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
Věcná struktura tvorby hrubého fixního kapitálu národního hospodářství
Míra investic institucionálních sektorů národního hospodářství
Finanční závazky podle sektorů
Prvotní důchody nerezidentům / od nerezidentů
6. Finance
Státní rozpočet
Struktura příjmů
Daně z příjmů
DPH a spotřební daně
Saldo státního rozpočtu
7. Měna a platební bilance
Zahraniční zadluženost České republiky (stav k 31. 12.)
Kurzy devizového trhu
Vklady klientů podle délky uložení
8. Ceny
Míra inflace
Indexy cen zemědělských výrobců
Indexy cen nemovitostí
Indexy cen dovozu a vývozu
Vybrané indexy cen výrobců
9. Příjmy a výdaje domácností
Průměr a medián čistého ročního disponibilního příjmu podle ekonomického postavení osoby v čele
domácnosti v roce 2014
Struktura osob ohrožených příjmovou chudobou podle jejich převažující ekonomické aktivity v roce 2015
Průměrné měsíční náklady na bydlení a jejich poměr k čistým měsíčním peněžním příjmům domácností
podle ekonomického postavení osoby v čele v roce 2015
10. Trh práce
Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2015
Rozdělení četnosti mezd
Zaměstnanci
Podle pohlaví

11. Zahraniční obchod
Vývoj zahraničního obchodu
Struktura vývozu a dovozu podle tříd SITC, Rev. 4 v roce 2015
Vývoz v roce 2015
Dovoz v roce 2015
13. Zemědělství
Struktura osevních ploch
Řepka
Stavy skotu
Struktura stáda skotu k 1. 4. 2016
Pěstitelé vinné révy a vinice k 31. 7. 2015
Výměra vinic podle stáří výsadby k 31. 7. 2015
14. Lesnictví
Vlastnictví lesů
Lesní pozemky a intenzita nahodilé těžby dřeva podle krajů v roce 2015
Odstřel zvěře
16. Energetika
Výroba elektřiny
Konečná spotřeba elektřiny
Výroba tepla
17. Stavebnictví
Stavební práce podle směrů výstavby
Byty podle forem výstavby
Zahájené
Dokončené
Velikost dokončených bytů v bytových domech
18. Obchod, ubytování, stravování a cestovní ruch
Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie
Konference v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2015
Akce
Účastníci
Delší cesty (4 a více přenocování) rezidentů
Podle cíle cest
Podle typu ubytování
19. Doprava, informační a komunikační činnosti
Železniční a silniční infrastruktura v roce 2015
Provozní délka tratí
Délka silnic a dálnic
Provozní délka železničních tratí
Délka silnic I.–III. třídy
Délka silnic I. třídy
Délka dálnic v provozu

21. Informační společnost
Zahraniční obchod s ICT zbožím podle skupin
Zahraniční obchod s ICT zbožím
Investice do ICT
22. Věda, výzkum a inovace
Výdaje na VaV podle hlavních příjemců
Zaměstnanci výzkumu a vývoje
Podle sektorů provádění
Patenty udělené v ČR
Podle země přihlašovatele
23. Vzdělávání
Děti v mateřských školách
Žáci základních škol
Studenti vysokých škol
Vysoké školy veřejné
Podle státního občanství
Podle formy studia
Vysoké školy soukromé
Podle státního občanství
Podle formy studia
24. Zdravotnictví
Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v roce 2015
Index tělesné hmotnosti podle pohlaví a věku v roce 2014
Muži
Ženy
25. Sociální zabezpečení
Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2015
Výdaje na dávky státní sociální podpory
Nově přiznané důchody v roce 2015
27. Soudnictví, kriminalita, nehody
Požáry v roce 2015
Požáry podle místa vzniku
Přímé škody podle místa vzniku požáru
Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2015
28. Mezinárodní srovnání
Míra nezaměstnanosti v roce 2015
Podíl počtu dlouhodobě nezaměstnaných na pracovní síle (v %) v roce 2015
29. Vybrané ukazatele regionů soudržnosti a krajů
Dokončené byty na 1 000 obyvatel v roce 2005
Dokončené byty na 1 000 obyvatel v roce 2015

