VYBRANÉ PUBLIKACE ČSÚ
Statistická ročenka České republiky 2016
V česko-anglické verzi, údaje o stavu a vývoji nejdůležitějších oblastí
hospodářského, sociálního a kulturního života České republiky; dlouhodobé
časové řady (2000 až 2015) za vybrané ukazatele národního hospodářství. Vychází i na CD.
Demografická ročenka České republiky 2015
V česko-anglické verzi. Pramenné dílo s podrobnými výsledky přirozeného
a mechanického pohybu obyvatelstva včetně zpracování příčin smrti podle
podrobného seznamu MKN-10. Vychází v nepřetržité řadě od roku 1919.
Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
V česko-anglické verzi, čtvrtletní periodicita. Roční údaje v časové řadě
(2000 až 2016), čtvrtletní (měsíční) údaje od roku 2010 za vybrané ukazatele národního hospodářství.
Zahraniční obchod České republiky – roční údaje 2015
V česko-anglické verzi. Definitivní údaje o zahraničním obchodu ČR celkem, v teritoriální a ve zbožové struktuře.
Inovační aktivity podniků v ČR 2012 až 2014
V české verzi. Údaje o podnicích, které ve sledovaném období let 2012
až 2014 zavedly technické a netechnické inovace.
České stavebnictví v číslech 2015
Propagační brožura obsahuje vybrané údaje za odvětví stavebnictví
a související obory. Kromě údajů týkajících se stavebních podniků jsou uvedeny údaje o bytové výstavbě a stavebních povoleních, výrobě vybraných
stavebních hmot a cenovém vývoji stavebních prací.
Malý lexikon obcí České republiky 2016
V česko-anglické verzi. Publikace obsahuje všechny obce ČR v územní
struktuře roku 2016 s vybranými daty z městské a obecní statistiky za rok
2015.
Spotřeba potravin 2015
V česko-anglické verzi. Celková spotřeba potravin v přepočtu na 1 obyvatele v letech 2007 až 2015.
Česká republika v mezinárodním srovnání 2016
Roční publikace v česko-anglické verzi. Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí
široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky.
Cizinci v ČR 2016
V česko-anglické verzi. Statistické údaje z řady oblastí týkajících se cizinců v ČR v časových řadách a s aktuálními údaji za rok 2015. Publikace je
zdarma, její příprava je hrazena z prostředků přidělených ČSÚ na integraci
cizinců.
Krajské statistické ročenky 2016
V česko-anglické verzi, základní údaje o demografickém, sociálním
a ekonomickém vývoji kraje v letech 2013 až 2015, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Doplněno o stručnou charakteristiku kraje, meziokresní srovnání a přehled všech obcí. Mezikrajské srovnání v základních
ukazatelích na přiloženém CD.
Máte-li zájem o uvedené a další publikace, obraťte se na adresu:
Český statistický úřad
oddělení informačních služeb – ústředí
Na padesátém 81	
100 82 Praha 10	
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tel.: 274 052 733
e-mail: objednavky@czso.cz

