INFORMAČNÍ SLUŽBY

INTERNETOVÉ STRÁNKY

NEJNOVĚJŠÍ ÚDAJE

NABÍDKA SLUŽEB

STATISTICKÝ BULLETIN
PARDUBICKÝ KRAJ

■
■
■

Pravidelně čtvrtletně aktualizované informace formou
tabulek o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji
v kraji a jeho okresech včetně srovnání s daty za ostatní
kraje a celou Českou republiku. Dostupný na webu KS ČSÚ.

■
■
■
■
■

Základní informace po telefonu, e-mailem
Zpracování statistických informací „na míru“
Výběry z databází:
• registr ekonomických subjektů
• městská a obecní statistika
• demografické databáze
• sčítání lidu, domů a bytů
Poskytování elektronických výstupů
Přímý prodej a objednávky statistických publikací
Klasifikace, číselníky
Výpisy ze statistických zjišťování
Odborné konzultace

KONTAKTY
Krajská správa ČSÚ v Pardubicích

V Ráji 872, 531 53 Pardubice
Tel: 466 743 480
E-mail: infoservispa@czso.cz
Webové stránky: www.pardubice.czso.cz
Úřední hodiny – informační služby
pondělí, středa
8.00–17.00
(ostatní dny podle dohody)

WWW.PARDUBICE.CZSO.CZ

VYDÁVÁME PRO VÁS

Krajské internetové stránky nabízejí regionální statistické údaje
i jejich analýzy členěné podle tematických skupin.

KRAJSKÁ SPRÁVA ČSÚ
V PARDUBICÍCH

CO NA STRÁNKÁCH NAJDETE:
■ Aktuality o vývoji hlavních ekonomických a sociálních
ukazatelů v kraji
■ Časové řady za kraj, okresy a správní obvody obcí
s rozšířenou působností
■ Všechny dosud vydané publikace a plán na nejbližší rok
■ Metodiku statistických ukazatelů
■ Přístup do tematicky zaměřených databází a registrů
■ Informace o statistických výkazech
■ Informace o činnosti Českého statistického úřadu v kraji
■ Statistické zajímavosti o kraji
■ Informace o volbách

VEŘEJNÁ DATABÁZE

VYBRANÉ KRAJSKÉ VÝSTUPY:
■ Vybrané údaje za obce Pardubického kraje
podle správních obvodů
■ Infolisty (aktuální statistické údaje)

Pravidelně aktualizovaný zdroj dat ze všech sledovaných
oblastí statistik prezentuje předdefinované tabulky
v různém územním členění a v časových řadách. Uživatelé
zde najdou také vybrané údaje za obce, případně si
mohou sami sestavit vlastní výběr ukazatelů a exportovat.
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KRAJSKÁ ROČENKA

PUBLIKACE

ANALÝZA

STATISTICKÁ ROČENKA
PARDUBICKÉHO KRAJE

ZÁKLADNÍ TENDENCE VÝVOJE
PARDUBICKÉHO KRAJE

MLADÁ GENERACE
V PARDUBICKÉM KRAJI

Statistická ročenka obsahuje širokou škálu údajů
o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje.
Data jsou tematicky rozdělena do 27 kapitol zpravidla
s údaji za poslední tři roky. Ročenka obsahuje také
meziokresní srovnání a vybrané informace o správních
obvodech a obcích. Statistické údaje doplňuje
charakteristika kraje, grafy, mapy a kartogramy.
Webová elektronická verze publikace obsahuje navíc
mezikrajské srovnání ve vybraných ukazatelích.

Publikace přináší zhodnocení vybraných charakteristik
vývoje kraje v roce 2017 s návazností na vývoj
z předchozích let v podobě analytického textu, grafů
a kartogramů. Zaměřena je zvláště na demografické
ukazatele, nezaměstnanost, sociální vývoj, ekonomiku
a životní prostředí kraje. V publikaci nechybí kapitola
věnovaná mezikrajskému srovnání a dlouhodobé časové
řady. Dostupná je v tištěné podobě a na webových
stránkách krajské správy.

Mimořádně zpracovaná analýza přibližuje jedno
z nejaktuálnějších témat současnosti. Publikace není
striktně věkově vymezena, za mladou generaci jsou
považovány osoby od narození do 29 let. Analýza
se snaží postihnout charakteristiku struktury a vývoje
mladé generace z pohledu demografického, průběhu
vzdělávání, bydlení, uplatnění na trhu práce či účasti
na životě společnosti apod., a to jak v samotném kraji,
tak i mezikrajském srovnání.

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ

KONTAKT

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
Analýza struktury obyvatelstva, domovního a bytového fondu
a domácností, vývoj v kraji a jeho dílčích územních celcích mezi
sčítáními 2001 a 2011 (ve vybraných oblastech od roku 1970).
Datové publikace s výsledky sčítání:
■ Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 za kraj
■ Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti podle výsledků
SLDB 2011
■ Základní informace o obcích podle výsledků SLDB 2011
■ Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol podle
výsledků SLDB 2011 – obce

