Úvod
Od 1. ledna 2008 je systém statistické klasifikace územních struktur v České republice v souladu se systémem Eurostatu rozdělen na dvě části:
1.

CZ-NUTS (Nomenclature Units of Territorial Statistical)

Klasifikace CZ-NUTS popisuje územní struktury do úrovně krajů (NUTS 3). Má právní základ v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (ES) 1059/2003.
•
•
•
•
2.

CZ-NUTS 0 – Stát – zahrnuje celou Českou republiku
CZ-NUTS 1 – Země – v České republice není tato územní úroveň využita
CZ-NUTS 2 – Region soudržnosti – v České republice zahrnuje 8 regionů soudržnosti
CZ-NUTS 3- Kraj – v České republice bylo vytvořeno 14 krajů

LAU (Local Administrrative Units)

Systém LAU je určen zejména pro potřeby statistiky regionů. Na rozdíl od systému NUTS, který je postaven na právním základě, LAU legislativní oporu nemá.
Změny v systému LAU jsou každoročně oznamovány Eurostatu. Z hlediska statistiky mají LAU závazný charakter.
Systém LAU má dvě úrovně tvořené samostatnými číselníky:
•

LAU 1 (do roku 2008 NUTS 4) - v ČR okresy

Od 1. 1. 2008 přebírají územní jednotky na úrovni LAU 1 kódy od dřívějších jednotek NUTS 4 a jsou zaznamenány v číselníku OKRES_LAU. Proti NUTS
4 jsou v LAU 1 následující změny:
o do kódů LAU 1 okresů se promítla změna kódů NUTS 3 krajů Vysočina (z CZ061 na CZ063) a Jihomoravského (z CZ062 na CZ064),
důvodem byla rozsáhlejší změna území od 1. 1. 2005, kdy 25 obcí bylo převedeno z Kraje Vysočina do Jihomoravského kraje. Kromě toho se
došlo ke změně kódů NUTS 3 krajů Středočeského (z CZ021 na CZ020) a Moravskoslezského (z CZ081 na CZ080), důvodem byla
skutečnost, že území těchto krajů je zároveň územím regionu soudržnosti.
o Praha se na úrovni LAU 1 nečlení
o číselník OKRES_LAU přebírá z klasifikace CZ-NUTS platné do 31. prosince 2007 rovněž položku CZZZZZ Extra-Regio pro mimoregionální
hospodářské území, která byla zavedena na úrovni NUTS 4
•

LAU 2 - v ČR obce

Oba statistické systémy, CZ-NUTS a LAU, jsou vzájemně propojeny vazbami. Příslušnost okresů (LAU 1) ke krajům (NUTS 3) dle klasifikace CZ-NUTS platné
od 1. 1. 2008 je uvedena v tabulce 1.1.
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Systém LAU v České republice od 1. 8. 2011
Systém LAU platný od 1. 8. 2011 není dotčen změnou v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS) oznámenou sdělením ČSÚ č. 241/2011 Sb. ze
dne 16. srpna 2011. Aktualizace se týká změny názvu územní jednotky NUTS 3 – název „Vysočina“ se mění na „Kraj Vysočina“. Kód CZ063, platný pro tento
kraj, se nemění.
Územní změny v Jihočeském kraji k 1. 1. 2016
K 1. lednu 2016 byly v rámci optimalizace vojenských újezdů dle zákona č. 15/2015 Sb., zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) ze dne 14. ledna 2015 provedeny územní
změny, které změnily hranice krajů i okresů. Vojenský újezd Brdy byl zcela zrušen a další čtyři vojenské újezdy byly zmenšeny. Jedná se o území vojenských
újezdů Boletice, Hradiště, Libavá a Březina.
Katastrální území jihočeského vojenského újezdu Boletice bylo zmenšeno o území nové obce Polná na Šumavě a další části území vojenského újezdu byly
přičleněny k jiným obcím okresu Český Krumlov a Prachatice. Těmito územními změnami došlo ke změně výměry dotčených obcí okresu Český Krumlov a
Prachatice, a zároveň se změnila výměra vyšších územních celků – SO ORP Český Krumlov a Prachatice a okresů Český Krumlov a Prachatice. Území
správního obvodu Český Krumlov a tedy i okresu Český Krumlov bylo zmenšeno o 182 ha, které naopak přibyly okresu a správnímu obvodu Prachatice.
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