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KRAJSKÁ SPRÁVA ČSÚ JIHLAVA  
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• představení KS Jihlava 

 

 

• publikační a analytická činnost 

 

 

• zkušenosti, nápady aneb komu - co - jak  

 

 

• projekt  „PRAXE – ZÁKLAD VZDĚLÁNÍ“ 
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Krajská správa ČSÚ Jihlava 
         

         Oddělení informačních služeb 

      

                                                       Oddělení terénních zjišťování 

     

                                                                      

                                                                                 Adresa: 

                                                                                 Ke Skalce 30 

                                                                                 586 01 Jihlava 
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STATISTICKÁ ROČENKA   

KRAJE VYSOČINA 

 

 

 

  kapitoly 
 

 pohled na 

demografický,  

ekonomický  

a sociální vývoj  

v kraji 

 časové řady 

 data za kraj, okresy, 

správní obvody ORP, 

města 

 mezikrajská srovnání 

 grafy, kartogramy 

 česko-anglická 

publikace 

 

 data také  

z externích 

zdrojů 
 

 

Pravidelně vydávané regionální publikace 
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STATISTICKÝ 
BULLETIN 

 
 vychází     

95. kalendářní den po 

skončení sledovaného 

čtvrtletí 

 

 pravidelně čtvrtletně 

vydávaná datová sada, 

pouze v el. podobě 

 

 řada tabulek s daty za 

kraj, okresy, mezikrajské 

srovnání, vybrané údaje 

za ČR 

 

 ročně - data za správní 

obvody ORP  

 

 

 

  kapitoly 
 

Pravidelně vydávané regionální publikace 
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ANALYTICKÉ PUBLIKACE 

Senioři v Kraji Vysočina 
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Základní tendence demografického, sociálního a 

ekonomického vývoje Kraje Vysočina v roce 2015 

ANALYTICKÉ PUBLIKACE 
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www.jihlava.czso.cz 
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Pravidelné zasílání informací (e-mail) pro skupiny uživatelů 

 

■ publikace, časové řady  

■ demografická data 

■ SLDB (Vývoj počtu obyvatel a domů od roku 1869) 

■ územně analytické podklady 

■ data pro MAS 

■ aktuality na internetu (krátké analytické materiály) 

■ volby 
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Publikace (na které nejčastěji upozorňujeme)  

 

Všechny vydané KS ČSÚ v Jihlavě 

 

Demografické ročenky – krajů, okresů, SO ORP, SO POÚ, měst 

Kraje České republiky 

Okresy České republiky 

Počet obyvatel v obcích ČR 

Malý lexikon obcí 

Srovnání krajů v ČR za rok 2016 

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2016 

ČR v mezinárodním srovnání 
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Uživatelé 
  

■ Krajský úřad 

 hejtman, radní, zastupitelé 

 odbory (analýz a podpory řízení, regionální rozvoj, školství, mládeže a sportu, 

životní prostředí a zemědělství) 

• podklady pro koncepční, strategické a programové materiály 

• datový sklad (demografie, SLDB) 

• ad hoc požadavky (výběry z RES, zem. statistika, apod.) 

 Rada hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina (prezentace 

postavení kraje) 

 Rada pro rozvoj lidských zdrojů 
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Uživatelé 
  

■ organizace s krajskou působností 

 Krajská hygienická služba 

 HK, AK, profesní svazy 

 ŽIVOT 99 

 

■ obce (704), SO POU (26), SO ORP (15) 

 porady tajemníků POÚ (prezentace - volby, SLDB) 

 demografická data, SLDB, RES, RSO 

 ÚAP 

 

■ MAS (místní akční skupiny, 16) 
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Uživatelé 
 

 

■ podnikatelé (výběry z RES, výpisy ze statistických zjišťování) 

 

■ školy – návštěvy, prezentace (učitelé, studenti) 

 

■ média 

 

■ ostatní – např. knihovny, veřejnost, kronikáři  
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„PRAXE – ZÁKLAD VZDĚLÁNÍ“ 

 projekt Krajské hospodářské komory 

 

 ČSÚ byl jednou ze zapojených organizací 

 

 5 návštěv (celkem 41 studentů z 2. a 3. ročníku)  

                            - prohlídka pracoviště 

                            - prezentace – 3 bloky (činnost ČSÚ, terénní zjišťování, SLDB 2011) 

                            - šetření v domácnosti (praktické vyzkoušení rozhovoru v domácnosti)  

                                   - volby (praktické vyzkoušení práce okrskové volební komise) 

 

 přednáška ve škole pro studenty 1. ročníku 

 

•- prohlídka pracoviště 
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Děkuji za pozornost 

 


