Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje

Úvod
Předkládaný materiál je analytickým obrazem vybraných tendencí demografického, sociálního, ekonomického
a environmentálního vývoje Středočeského kraje v roce 2017, s návazností na vývoj v předchozích letech
(zpravidla od roku 2012). Zahrnuje oblasti, kde můžeme vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů,
přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné.
V textu posuzujeme vývoj na území kraje i vývoj ve srovnání s ostatními kraji České republiky. Zařadili jsme
také samostatnou kapitolu s mezikrajským srovnáním. Vzhledem k systému postupného zpracování dat zatím
nemáme k dispozici kompletní údaje za rok 2017. Proto můžeme v některých oblastech (především
makroekonomika a některé sociální statistiky) zpracovat hodnocení pouze do roku 2016, v dalších oblastech
jsou údaje za rok 2017 zatím pouze předběžné a budou se postupně zpřesňovat. Využita byla také data
z mimořádného zjišťování ČSÚ za rok 2016 o veřejném občanském a technickém vybavení obcí.
Obdobné analytické materiály byly zpracovány ve všech krajích České republiky, a to podle jednotné osnovy.
Tabulková část má sjednocený obsah, aby byla uživatelům usnadněna možnost srovnání vývoje v jednotlivých
krajích. Zařazen je rovněž dlouhodobý pohled na vývoj vybraných ukazatelů po roce 2000, tedy od vzniku
krajů jako územně samosprávných celků. Tabulková příloha analýzy může obsahovat pouze omezený počet
statistických ukazatelů. Širší rozsah informací v podrobnějším územním členění můžete najít ve veřejné
databázi ČSÚ na adrese https://vdb.czso.cz nebo můžete kontaktovat pracoviště informačních služeb na
krajské správě ČSÚ.
Aktuální údaje průběžně zveřejňujeme na internetové adrese www.stredocesky.czso.cz. Komplexní pohled na
vývoj v kraji poskytuje Statistická ročenka Středočeského kraje pravidelně vydávaná v průběhu měsíce
prosince. Přehled vybraných ukazatelů o krátkodobém vývoji regionu nabízí Statistický bulletin Středočeského
kraje, který vždy vychází 95. den po skončení příslušného čtvrtletí.
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Čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval.
Tečka (.) na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý.
Křížek (x) značí, že zápis není možný z logických důvodů.
Nula (0) se v tabulce používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky.
Zkratka „i.d.“ v tabulce nahrazuje individuální údaj, který nelze zveřejnit.
Výpočty v tabulkách jsou prováděny z nezaokrouhlených údajů (včetně součtů).
Publikované údaje jsou platné k 22. 8. 2018. Zpřesňují údaje publikované již dříve, ale mohou být ještě dále
upřesňovány.
Pokud není uveden zdroj, jsou uveřejněny údaje ze statistických zjišťování ČSÚ.
Hodnotové údaje jsou uvedeny v běžných cenách, pokud není uvedeno jinak.
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