SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ
2. Území a podnebí
Průměrné srážky v roce 2018
Průměrná teplota vzduchu v roce 2018
3. Životní prostředí
Investice na ochranu životního prostředí
Produkce druhotných surovin v roce 2018
Nakládání s komunálními odpady
Struktura vody nefakturované
4. Obyvatelstvo
Přírůstek/úbytek obyvatel
Sňatky a rozvody
Naděje dožití při narození
5. Národní účty
Hrubý disponibilní důchod domácností
Finanční závazky podle sektorů
Finanční závazky finančních institucí
Deficit/přebytek vládních institucí v % HDP
Dluh vládních institucí v % HDP
6. Finance
Příjmy státního rozpočtu
Struktura příjmů
Daňové příjmy
Konsolidované veřejné rozpočty
Příjmy a výdaje
Dluh (stav k 31.12.)
Výdaje na provozní činnost
7. Měna a platební bilance
Úvěry a vklady klientů podle sektorů (stav k 31. 12.)
Úvěry klientům na bydlení (stav k 31. 12.)
Vklady klientů podle délky uložení
8. Ceny
Míra inflace
Spotřebitelské ceny vybraných druhů potravin
9. Příjmy a výdaje domácností
Struktura osob ohrožených příjmovou chudobou a materiálně deprivovaných podle jejich hlavní
ekonomické aktivity v roce 2018
Průměrné měsíční výdaje domácnosti za bydlení podle právní formy užívání v roce 2018
10. Trh práce
Pracující podle postavení v hlavním zaměstnání v roce 2018
Muži
Ženy
Ekonomická aktivita obyvatelstva staršího 15 let
Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo
Míra ekonomické aktivity
Rozdělení četnosti mezd
Zaměstnanci
Podle pohlaví
11. Zahraniční obchod
Vývoz, dovoz, bilance
Vývoz a dovoz podle vybraných oddílů CZ-CPA v roce 2018
Vývoz v roce 2018
Dovoz v roce 2018

13. Zemědělství
Souhrnný zemědělský účet
Rostlinná produkce
Živočišná produkce
Obiloviny
Mléko
Brambory (včetně sadbových)
Prasata
14. Lesnictví
Zalesňování
Těžba dřeva
Zalesňování podle druhů dřevin v roce 2018
Těžba dřeva podle druhů dřevin v roce 2018
Nahodilá těžba dřeva podle krajů v roce 2018
16. Energetika
Těžba uhlí
Spotřeba uhlí v průmyslu
Výroba ropných produktů
Spotřeba pohonných hmot v ČR
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů
17. Stavebnictví
Index stavební produkce
Stavební práce "S" v ČR
Vydaná stavební povolení
Orientační hodnota staveb
Velikost bytů v dokončených bytových domech
19. Cestovní ruch
Delší cesty za účelem trávení volného času v roce 2018
Podle druhu ubytování
Tuzemské cesty
Zahraniční cesty
Podle způsobu dopravy
Tuzemské cesty
Zahraniční cesty
Podle cíle cesty
Tuzemské cesty
Zahraniční cesty
20. Doprava, informační a komunikační činnosti
Registrovaná motorová vozidla
Osobní doprava
Přepravené osoby
Přepravní výkony osobní dopravy

22. Informační společnost
Národní volání z pevné telefonní sítě
Investice do ICT
Domácnosti bez internetu
Rychlost internetu v podnicích
Samostatné ordinace lékaře s vybranými informačními technologiemi v roce 2017
23. Věda, výzkum a inovace
Výdaje na výzkum a vývoj
Pracovníci výzkumu a vývoje
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
Celkem
V soukromých podnicích
Zahraniční obchod s high-tech zbožím v roce 2018
Vývoz
Dovoz
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
Osoby se zdravotním postižením v roce 2018
podle věkových skupin
podle oblasti postižení
podle potíží s běžnými činnostmi
26. Sociální zabezpečení
Průměrný měsíční starobní důchod za prosinec 2018
Muži
Ženy
27. Kultura
Muzea a galerie (státní, krajská a městská)
Památkové objekty s kulturním využitím (státní, krajské a městské)
Fyzické hudební nosiče – tržby z prodeje
Online katalogy pořadů – zahájená přehrání
Rozhlasové hudební vysílání
Čeští a slovenští interpreti
Zahraniční interpreti (bez slovenských)
29. Soudnictví, kriminalita, nehody
Kriminalita v roce 2018
Odsouzení podle délky uloženého trestu k 31. 12. 2018
Plocha lesních požárů podle druhu lesa
30. Mezinárodní srovnání
Podíl vývozu do a dovozu ze zemí EU 28 na jejich celkovém zahraničním obchodu v roce 2018
Vývoz a dovoz strojů a dopravních prostředků v rámci EU 28 v roce 2018
31. Vybrané ukazatele regionů soudržnosti a krajů
Cizinci v České republice na 100 obyvatel k 31. 12. 2004
Cizinci v České republice na 100 obyvatel k 31. 12. 2018

