31. VYBRANÉ UKAZATELE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A KRAJŮ
Klasifikace NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) je základním nástrojem pro poskytování
statistických informací Evropské unii. V současnosti obsahuje čtyři úrovně NUTS – vymezení jednotlivých úrovní je
charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou (nejnižší je úroveň NUTS 3). Nižší územní členění je řešeno systémem
LAU (Local Administrative Units). Praha se v systému LAU dále nečlení.
NUTS 0 = vyjadřuje stát Českou republiku
NUTS 1 = vyjadřuje území České republiky
NUTS 2 = vyjadřuje regiony soudržnosti, tj. celkem 8 sdružených krajů
NUTS 3 = vyjadřuje kraje, tj. celkem 14 vyšších územních samosprávných celků
LAU = vyjadřuje obce, tj. celkem 6 258 obcí (k 1. lednu 2019)

Přehled regionů soudržnosti NUTS 2 a krajů NUTS 3:
Praha

– Hl. m. Praha (PHA)

Střední Čechy

– Středočeský kraj (STČ)

Jihozápad

– Jihočeský kraj (JHČ)
– Plzeňský kraj (PLK)

Severozápad

– Karlovarský kraj (KVK)
– Ústecký kraj (ULK)

Severovýchod

– Liberecký kraj (LBK)
– Královéhradecký kraj (HKK)
– Pardubický kraj (PAK)

Jihovýchod

– Kraj Vysočina (VYS)
– Jihomoravský kraj (JHM)

Střední Morava

– Olomoucký kraj (OLK)
– Zlínský kraj (ZLK)

Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj (MSK)

Poznámky k tabulkám
Přistěhovalí jsou v regionálním kontextu osoby, které se přestěhovaly (registrovaly změnu bydliště) do daného
regionu soudržnosti (resp. kraje) z jiného regionu soudržnosti (resp. kraje) nebo ze zahraničí. Vystěhovalí jsou
v regionálním kontextu osoby, které se z daného regionu soudržnosti (resp. kraje) vystěhovaly (registrovaly změnu
bydliště) do jiného regionu soudržnosti (resp. kraje) nebo do zahraničí. Údaje za Českou republiku zahrnují pouze
osoby přistěhovalé/vystěhovalé ze zahraničí / do zahraničí.
Hrubý domácí produkt je v regionálním členění založen převážně na výrobní metodě výpočtu jako souhrn
přidaných hodnot místních jednotek (pracovišť) ekonomicky aktivních na území daného regionu a čistých daní
z produktů.
Čistý disponibilní důchod domácností je částka, kterou mohou domácnosti (rezidenti na území regionu)
věnovat na konečnou spotřebu, na úspory finančních aktiv a na akumulaci hmotných i nehmotných aktiv. Ukazuje,
jak se saldo prvotních důchodů umísťuje znovurozdělením: běžnými daněmi, sociálními příspěvky a dávkami
a ostatními běžnými transfery.
Průměrná měsíční výše starobního důchodu k 31. prosinci sledovaného roku představuje průměrnou výši
plného starobního sólo důchodu vyplaceného v prosinci na jednoho důchodce.
Zdroje dat:
Pokud není uveden zdroj, jedná se o údaje ČSÚ.
Nezaměstnanost, volná pracovní místa – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sociální zabezpečení – Česká správa sociálního zabezpečení, výpočet podle Ministerstva práce a sociálních věcí
Kriminalita – Policejní prezidium ČR
Dopravní nehody v silniční dopravě – Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby dopravní policie
*

*

*

Další informace jsou dostupné na internetových stránkách Českého statistického úřadu:
–

www.czso.cz/csu/czso/regiony_mesta_obce_souhrn
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