27. VYBRANÉ UKAZATELE OBLASTÍ A KRAJŮ
Klasifikace NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) je základním
nástrojem pro poskytování statistických informací Evropské unii. S účinností od 1. ledna 2008 byla
v ČR tato klasifikace aktualizována. Nyní obsahuje 4 úrovně NUTS (nejnižší je úroveň NUTS 3), které
představují velikostní skupiny. Nižší územní členění je řešeno novým systémem LAU (Local
Administrative Units), kde na úroveň LAU 1 byla převedena bývalá úroveň NUTS 4 a úroveň LAU 2 je
tvořena obcemi. Hlavní město Praha se v systému LAU dále nečlení. Systém LAU není v EU zaváděn
legislativními nástroji.
Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.
NUTS 0 = vyjadřuje stát Českou republiku
NUTS 1 = vyjadřuje území České republiky
NUTS 2 = vyjadřuje oblasti (regiony soudržnosti), tj. celkem 8 sdružených krajů
NUTS 3 = vyjadřuje kraje, tj. celkem 14 vyšších územních samosprávných celků
LAU 1 = vyjadřuje okresy, tj. celkem 76 okresů a Hl. m. Praha
LAU 2 = vyjadřuje obce, tj. celkem 6 249 obcí (Hl. m. Praha je uvedena jako 1 jednotka)
Přehled oblastí 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

–
–

Vysočina (VYS)
Jihomoravský kraj (JHM)

Střední Morava

–
–

Olomoucký kraj (OLK)
Zlínský kraj (ZLK)

Moravskoslezsko –

Moravskoslezský kraj (MSK)

Poznámky k tabulkám
Čistý disponibilní důchod domácností je částka, kterou mohou domácnosti 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. Ukazatel naznačuje úroveň materiálního bohatství
domácností trvale bydlících v jednotlivých regionech.
Zdroje dat:
Pokud není uveden zdroj, jedná se o údaje ČSÚ.
nezaměstnanost, volná pracovní místa – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
vzdělávání – Ústav informací ve vzdělávání (ÚIV) a Ministerstvo financí ČR (PVT a. s. Hradec Králové
– sestavy Závěrečného účtu).
Běžné výdaje na dítě/žáka/studenta v Kč – metodika ÚIV použitá pro výpočty výdajů:
Počet dětí/žáků/studentů ve školním roce = počet dětí/žáků/studentů denní formy vzdělávání +
1/3 počtu žáků/studentů ostatních forem vzdělávání.

Přepočtený počet dětí/žáků/studentů v kalendářním roce = 2/3 počtu dětí/žáků/studentů ve
školním roce, který v daném kalendářním roce končí + 1/3 počtu dětí/žáků/studentů ve
školním roce, který v daném kalendářním roce začíná.
Výdaje na vzdělávání = běžné (neinvestiční) výdaje z rozpočtů kapitoly 700-Obce a DSO, KÚ.
zdravotnictví – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
sociální zabezpečení – Česká správa sociálního zabezpečení
Starobní důchod celkem = starobní důchod plný + starobní důchod poměrný + starobní
předčasný o 2 roky + starobní předčasný o 3 roky
Jsou uvedeni pouze příjemci důchodů v České republice (bez důchodů vyplácených do ciziny
a ostatních – ostatní důchody jsou vyplácené převodem, nejsou vypláceny důchodovým
listem – z 90 % důchody vyplácené do dětských domovů a ústavů sociální péče).

Údaje v tabulkách jsou plně srovnatelné s údaji publikovanými ve statistických ročenkách
předchozích let.
*

*

*

Podrobnější informace o krajích lze získat ze statistických ročenek jednotlivých krajů
vydávaných podle Edičního plánu na rok 2009 v prosinci 2009 a v dalších regionálních publikacích
ČSÚ.
Další údaje jsou zveřejňovány na internetových stránkách Českého statistického úřadu:
– http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_mesta_obce_souhrn

