SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ
2. Území a podnebí
Hustota obyvatelstva k 31. 12. 2016
Ledové a letní dny
Meteorologická stanice Praha-Karlov
Meteorologická stanice Brno-Tuřany
3. Životní prostředí
Pitná voda z vodovodů pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2016
Produkce kalů v ČOV a způsob jejich zneškodnění
Náklady na ochranu životního prostředí
Investice
Neinvestiční náklady
4. Obyvatelstvo
Přírůstek obyvatel
Sňatky a rozvody
Naděje dožití při narození
5. Národní účty
Hrubý disponibilní důchod
Souhrnná produktivita práce
Výdaje na konečnou spotřebu domácností
Tvorba hrubého fixního kapitálu a míra investic
6. Finance
Konsolidované veřejné rozpočty
Příjmy a výdaje
Konsolidovaný dluh
Sociální příspěvky a sociální dávky
Výdaje na vybrané funkce 2016
Státní rozpočet
Daňové příjmy
7. Měna a platební bilance
Klientské úvěry a vklady (stav k 31. 12.)
Rezervní aktiva (stav k 31. 12.)
Indexy nominálního a reálného efektivního kurzu koruny (měsíčně)
8. Ceny
Vybrané cenové indexy
Spotřebitelské ceny vybraných druhů potravin
9. Příjmy a výdaje domácností
Míra ohrožení chudobou v roce 2015
Náklady na bydlení v PPS v roce 2015 (EU-SILC)
10. Trh práce
Pracující v národním hospodářství podle sektorů
Podíl podnikatelů z celkového počtu zaměstnaných
Obecná míra nezaměstnanosti
Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve věku 15 a více let
Dlouhodobě nezaměstnaní a jejich podíl na nezaměstnaných celkem

11. Zahraniční obchod
Vývoj zahraničního obchodu
Struktura vývozu a dovozu podle vybraných oddílů CZ-CPA v roce 2016
Vývoz v roce 2016
Dovoz v roce 2016
13. Zemědělství
Strukturální šetření v zemědělství 2016
Zemědělské subjekty podle výměry obhospodařované zemědělské půdy
Vlastnictví obhospodařované zemědělské půdy
Pracující v zemědělství podle věkových skupin
Využití orné půdy v ekologickém zemědělství v roce 2016
14. Lesnictví
Zalesňování a přirozená obnova lesa
Jehličnaté
Listnaté
Těžba dřeva
Celkem
Nahodilá
Lesní požáry
16. Energetika
Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech – ENERGO 2015
Konečná spotřeba paliv a energií v domácnostech
v roce 2015
v letech 1991–2015
podle účelu užití
Spotřeba elektřiny vybraných spotřebičů v domácnostech
17. Stavebnictví
Dlouhodobý vývoj stavební produkce
Stavební práce „S“ podle kraje místa stavby
Dokončené byty podle forem výstavby v letech 1948 až 2016
19. Cestovní ruch
Počet příjezdů na 1 hromadné ubytovací zařízení v roce 2016
Spotřeba v domácím cestovním ruchu v roce 2015
Spotřeba v příjezdovém cestovním ruchu v roce 2015
20. Doprava, informační a komunikační činnosti
Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury
Přepravní výkony v roce 2016
nákladní dopravy
veřejné osobní dopravy
Nehody v silničním provozu v roce 2016
22. Informační společnost
Jednotlivci používající
Internetové bankovnictví
Internet na mobilním telefonu
Domácnosti s přenosným počítačem
Podniky s profilem na sociálních sítích
Studenti ICT oborů na vysokých školách

23. Věda, výzkum a inovace
Celkové výdaje na výzkum a vývoj
Přímá veřejná podpora VaV podle hlavních poskytovatelů
Pracující ve výzkumu a vývoji
24. Vzdělávání
Děti v mateřských školách podle věku
Žáci středních škol podle druhu vzdělávání
Absolventi veřejných vysokých škol podle typu studijního programu
25. Zdravotnictví
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz
Výdaje pacientů na regulační poplatky
Výdaje zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce veřejného zdravotního pojištění v roce 2015
Výdaje na léky v roce 2015
26. Sociální zabezpečení
Průměrný měsíční starobní důchod za prosinec 2016
Muži
Ženy
27. Soudnictví, kriminalita, nehody
Vězněné osoby (stav k 31. 12.)
Celkem
Cizí státní příslušnosti
Mladiství (stav k 31. 12.)
Obvinění
Odsouzení
Nástup odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody
30. Mezinárodní srovnání
Podíl mladých lidí (15–29 let) na celkové populaci v roce 2016
Mladí lidé (15–29 let) podle úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání v roce 2016
31. Vybrané ukazatele regionů soudržnosti a krajů
Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním na 1 000 obyvatel v letech 2007–2011
Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním na 1 000 obyvatel v letech 2012–2016

