Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
Klasifikace zemí (CZ-GEONOM) se skládá ze tří vzájemně propojených částí:
Geonomenklatura, Geografické zóny a Ekonomické zóny.
Klasifikace zemí (CZ-GEONOM) je zpracovávána na základě prováděcích nařízení Komise
(EU) a změnových souborů, které jsou vydávané Eurostatem a dostupné na internetových
stránkách: https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/geonom/.
Evropská klasifikace zemí a území GEONOM je závazným standardem pro evropské
statistiky mezinárodního obchodu se zbožím. Byla zavedena prováděcím nařízením Komise
(ES) č. 2645/98 1. ledna 1999.
Prováděcím nařízením Komise (EU) jsou definovány jednotlivé země a území. Následně jsou
země a území přiřazeny Eurostatem do jednotlivých geografických a ekonomických zón.
Uspořádání geografických a ekonomických zón není předmětem prováděcího nařízení
Komise (EU). Zdrojem pro klasifikaci geografických a ekonomických zón jsou publikace
a změnové soubory Eurostatu zveřejňované na výše uvedených internetových stránkách.

Aktualizace CZ-GEONOM
Český statistický úřad zavedl klasifikaci zemí (CZ-GEONOM), odvozenou z evropské
klasifikace GEONOM, opatřením ze dne 9. září 1999 s účinností od 1. ledna 2000, jako
základní klasifikaci o jednotlivých zemích světa a jejich geografických a ekonomických
zónách.
Od 1. ledna 2009 již není aktualizace CZ-GEONOM zveřejňována prostřednictvím sdělení ve
Sbírce zákonů.
Klasifikace zemí a území je aktualizována vždy na základě nového prováděcího nařízení
Komise (EU), případně na základě změnových souborů zveřejňovaných Eurostatem na výše
uvedených internetových stránkách.
Geografické a ekonomické zóny jsou aktualizované na základě publikací a změnových
souborů zveřejňovaných Eurostatem na výše uvedených internetových stránkách.
Poslední platné je prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/1470 ze dne 12. října 2020
o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a
o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky, která vstoupila v platnost 1. ledna 2021.
Geografické členění pro jiné podnikové statistiky, uvedené v příloze II., není součástí
klasifikace CZ-GEONOM.

Obsah klasifikace
Klasifikace se skládá ze tří základních vzájemně propojených částí:
1. Geonomenklatura
Jedná se o základní část celé klasifikace. Obsahuje názvy zemí a území světa a
dvoumístné alfabetické kódy přiřazené každé zemi nebo území.
2. Geografické zóny
Strukturují geografické uspořádání světa s ohledem na požadavky dané statistikou
mezinárodního obchodu. Jednotlivými položkami jsou kontinenty a jejich části. Jsou
označeny numerickým kódem a vymezeny výčtem zemí.
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3. Ekonomické zóny
Jedná se o ekonomická uskupení světa, která jsou významná pro statistiku
mezinárodního obchodu. Jednotlivé ekonomické zóny jsou označeny numerickým
kódem a vymezeny výčtem zemí.
1. Geonomenklatura
Český název
České názvy zemí nebo území jsou převzaty z české verze prováděcího nařízení
Komise (EU).
Anglický název
Anglické názvy zemí nebo území jsou převzaty z anglické verze prováděcího nařízení
Komise (EU).
Dvoumístný alfabetický kód
Klasifikace Geonomenklatura používá pro kódové označení zemí a území dvoumístné
alfabetické kódy stanovené normou ISO 3166. Jedná se o kombinaci dvou písmen
z latinské abecedy bez diakritických znamének v rozsahu AA až ZZ.
Územím, která jsou ze statistického hlediska nezávislá, jsou bez ohledu na závislost
politickou, přiděleny v rámci klasifikace GEONOM kódy začínající písmenem X (v
současné době Ceuta, Melilla, Kosovo, Srbsko).
2. Geografické zóny
Struktura geografické zóny
Ke každému kódu geografické zóny je výčtem zemí nebo území, resp. nižších úrovní
geografických zón, definován věcný obsah položky.
Český název
České názvy geografických zón jsou překladem anglických názvů geografických zón.
Anglický název
Anglické názvy geografických zón jsou plně převzaty z anglické verze.
Anglické názvy zemí nebo území jsou převzaty z anglické verze prováděcího nařízení
Komise (EU).
Kód
Kódy geografických zón jsou strukturované čtyřmístné numerické kódy, začínají
číslicí „5“.
Kódy zemí a území jsou převzaté z Geonomenklatury.
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3. Ekonomické zóny
Struktura ekonomické zóny
Ke každému kódu ekonomické zóny je výčtem zemí nebo území, resp. nižších úrovní
(geografických či ekonomických zón), definován věcný obsah položky.
Český název
České názvy ekonomických zón jsou překladem anglických názvů ekonomických zón.
Anglický název
Anglické názvy ekonomických zón jsou plně převzaty z anglické verze.
Anglické názvy zemí nebo území jsou převzaty z anglické verze prováděcího nařízení
Komise (EU).
Kód
Kódy ekonomických zón jsou strukturované čtyřmístné numerické kódy, začínají
číslicí „1“.
Kódy zemí a území jsou převzaté z Geonomenklatury.
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