27. ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ
Na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. ze dne 3. 12. 1997, o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
byla Česká republika 1. 1. 2000 rozdělena na 14 krajů. Podle tohoto zákona a usnesení vlády České republiky č.
707/1998 zavedl Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a po dohodě
se Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostatem) "Klasifikaci územních statistických jednotek – CZNUTS“.
Klasifikace NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) je základním systematickým nástrojem
pro potřeby statistické, analytické a pro potřeby poskytování statistických informací Evropské unii. Využívá se
ke statistickému monitorování a k analýzám sociální a ekonomické situace v regionech a pro potřeby přípravy, realizace
a hodnocení regionální politiky, na úrovni NUTS 2 je využívána zejména pro oblast čerpání ze Strukturálních fondů EU.
S účinností od 1. 1. 2008 je Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS aktualizována sdělením ČSÚ
č. 201/2007 Sb. V současnosti klasifikace obsahuje 4 úrovně NUTS, vymezení jednotlivých úrovní NUTS je
charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Na nižších úrovních jsou pak používány tzv. „lokální administrativní
jednotky“ (LAU). Systém LAU však není v EU legislativními nástroji zaváděn.
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 celkem 14 krajů, tj. vyšších územních samosprávných celků - VÚSC
LAU 1
vyjadřuje okresy, tj. celkem 76 okresů a Hlavní město Praha
LAU 2
vyjadřuje obce, tj. celkem 6 253 obcí (Hl. m. Praha je uvedena jako jedna jednotka)
Přehled regionů soudržnosti NUTS2 a krajů NUTS3:
Praha
- Hl. m. Praha
Střední Čechy
- Středočeský kraj
Jihozápad
- Jihočeský kraj a Plzeňský kraj
Severozápad
- Karlovarský kraj a Ústecký kraj
Severovýchod
- Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Jihovýchod
- Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj
Střední Morava
- Olomoucký kraj a Zlínský kraj
Moravskoslezsko - Moravskoslezský kraj
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