
Dokumentace datové sady (DS) 
 

Název DS:  

Velikostní skupiny obcí 
 

Popis datové sady: 

Datová sada obsahuje statistické údaje o počtu obcí a obyvatel s trvalým pobytem podle velikostních 

skupin obcí v časové řadě od roku 2001 v České republice, krajích, okresech a správních obvodech 

obcí s rozšířenou působností (dále SO ORP). 

Metodické poznámky 

Počet obyvatel v okresech se vztahuje k území, které okres v jednotlivých letech zahrnoval. Počet 
obyvatel v krajích je souhrnem daných okresů. Počet obyvatel v SO ORP se vztahuje k území, které 
správní obvod v jednotlivých letech zahrnoval. 

Data jsou vztažena k 31.12. příslušného roku. 

Informace o územní struktuře České republiky a odkazy na územní číselníky můžete nalézt na 
webové stránce 

https://www.czso.cz/csu/czso/i_zakladni_uzemni_ciselniky_na_uzemi_cr_a_klasifikace_cz_nuts. 

 

Poznámka k agregacím 

Úhrn za kraje odpovídá údajům za Českou republiku. 

Úhrny za okresy a SO ORP neodpovídají údajům za ČR, není totiž zahrnuto území Hlavního města 

Prahy. 

Úhrny za velikostní skupiny odpovídají celkovým údajům o počtu obcí resp. počtu obyvatel 

konkrétního území. 

 

Struktura dat: 
Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva 

ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka. 

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota. 

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového 

(referenční období) a územního (území).   

SLOUPEC VYZNAM POZNAMKA 

idhod unikátní identifikátor údaje 

Veřejné databáze ČSÚ 

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji  

hodnota zjištěná hodnota  v numerickém formátu 

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec 

prázdný 

stapro_kod kód statistické proměnné  2406 - Počet obyvatel s trvalým nebo 

dlouhodobým pobytem 

3971 – Počet obcí 

mj_cis kód číselníku pro měřicí 

jednotky 

v celé datové sadě použit číselník 78 

https://www.czso.cz/csu/czso/i_zakladni_uzemni_ciselniky_na_uzemi_cr_a_klasifikace_cz_nuts


SLOUPEC VYZNAM POZNAMKA 

mj_kod kód položky číselníku pro 

měřicí jednotky  

80400 - osoba 

99998 – četnostní jednotka (počet obcí) 

velskup_cis kód číselníku pro velikostní 

skupiny obcí 

využívá se číselník 7700, 

pokud není uveden, jedná se o souhrn za 

všechny velikostní skupiny 

velskup_kod kód položky číselníku pro 

velikostní skupiny obcí 

pokud není uvedena, jedná se o souhrn za 

všechny velikostní skupiny 

vuzemi_cis kód číselníku pro referenční 

území 

97 – ČR  

100 - kraje 

101 – okresy 

65 – SO ORP 

vuzemi_kod kód položky číselníku pro 

referenční území 

kód území v příslušném číselníku, údaje za ČR 

mají kód 19 

rok rok (součást referenčního 

období) 

ve formátu RRRR 

casref_do referenční období  datum, ke kterému je zjištěn příslušný údaj, jde o 

31.12.příslušného roku 

ve formátu RRRR-MM-DD 

vuzemi_text text položky číselníku pro 

referenční území 

název území  

stapro_txt text statistické proměnné 

(ukazatele) 

 

mj_txt text položky číselníku pro 

měřicí jednotky 

 

velskup_txt text položky pro velikostní 

skupinu obcí 

 

 

Použité číselníky a referenční údaje: 
 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém 

ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a 

klasifikace).  

V datové sadě jsou použity: 

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele 

kod TEXT 

2406 Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem 

3971 Počet obcí 

 

Číselník měřicích jednotek – kód číselníku ČSÚ 78 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=78&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Číselník Stát – kód číselníku ČSÚ 97  

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=78&typdat=0&cisjaz=203&format=0


http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=97&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0  

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Číselník SO ORP – kód číselníku ČSÚ 65  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Číselník pro velikostní skupiny obcí – použity kódy číselníku ČSÚ 7700  

Číselník Kód Význam (pro tuto DS) 

7700 399999620200000 méně než 200 obyvatel 

7700 420200620500000 200 až 499 obyvatel 

7700 420500631000000 500 až 999 obyvatel 

7700 431000632000000 1 000 až 1 999 obyvatel 

7700 432000635000000 2 000 až 4 999 obyvatel 

7700 435000641000000 5 000 až 9 999 obyvatel 

7700 441000642000000 10 000 až 19 999 obyvatel 

7700 442000645000000 20 000 až 49 999 obyvatel 

7700 445000651000000 50 000 až 99 999 obyvatel 

7700 451000799999000 100 000 a více obyvatel 
 

 

Časové vymezení 

Datová sada obsahuje údaje k 31.12. Časová řada začíná rokem 2001, u SO ORP rokem 2003. 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=97&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

