
Dokumentace datové sady (DS) 
 

Název DS:  

Euroregiony v České republice 

 

Popis datové sady: 

Datová sada obsahuje vybrané statistické údaje za euroregiony v České republice a obce patřící do 

těchto euroregionů v časové řadě od roku 2014..  

 

Metodické poznámky 

Euroregiony jsou vyhlašovány jako příhraniční území dvou nebo více sousedících států, kde existují 

podmínky pro regionální spolupráci na obou stranách hranice. Členství v euroregionu je dobrovolné, 

členy euroregionu se mohou stát města a obce, jejichž orgány členství právně stvrdí a písemně se 

zavážou dodržovat usnesení orgánů euroregionu.  

 
V datové sadě jsou uvedeny statistické údaje pouze za příhraniční oblasti euroregionů na české 
straně. Uvedeny jsou jak údaje za českou část euroregionů, tak za členské obce příslušného 
euroregionu.  V jednotlivých letech se složení euroregionů může lišit. 
 

Ve výběru ukazatelů je 

- počet obcí euroregionu, 

- počet obyvatel, 

- celková výměra v hektarech, 

- počet neumístěných uchazečů o zaměstnání (registrovaných na Úřadu práce), 

- počet dokončených bytů, 

- počet hromadných ubytovacích zařízení, pokojů a lůžek. 

 

Pokud se jedná o důvěrné údaje (mohou se vyskytnout u ukazatelů cestovního ruchu), údaj v datové 

sadě není uveden. 

Poznámka k agregacím 

Agregace (úhrn) za obce euroregionu odpovídá údajům za národní část příslušného euroregionu. 

Výjimkou mohou být případy, kdy údaje za obec nejsou uvedeny (důvěrná data). 

Některé obce jsou zařazeny do více euroregionů. V těchto případech jsou data za obec uvedena 

vícekrát, liší se ve sloupci s příslušností do euroregionu. 

 

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  



SLOUPEC VYZNAM POZNAMKA 

hodnota zjištěná hodnota  v numerickém formátu 

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

prázdný 

vuk kód výstupního ukazatele   

vuk_txt název výstupního ukazatele  

vuzemi_cis kód číselníku pro referenční 

území 

82  – euroregion (národní část), 

43 - obec 

vuzemi_kod kód položky číselníku pro 

referenční území 

 

vuzemi_text text položky číselníku pro 

referenční území 

název území  

rok rok (součást referenčního 

období) 

ve formátu RRRR 

casre_od referenční období - počátek ve formátu RRRR-MM-DD 

casref_do referenční období - konec ve formátu RRRR-MM-DD 

ER_kod kód euroregionu, do kterého 

obec spadá 

v případě údaje za euroregion se rovná sloupci 

vuzemi_kod,  

v případě údaje za obec je uveden euroregion, 

do kterého obec patří, 

některé obce patří do více euroregionů, v tom 

případě jsou údaje za obec uvedeny vícekrát 

 

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). Pro tuto datovou sadu se využívá rovněž číselník výstupních ukazatelů (VUK). 

 

V datové sadě jsou použity: 

Výstupní ukazatele - https://vdb.czso.cz/vdbvuk/ind 

vuk vuk_text Časová dimenze 

CRU0001 Počet hromadných ubytovacích zařízení celý rok 

CRU0002 Počet pokojů v hromadných ubytovacích zařízeních celý rok 

CRU0003 Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních celý rok 

DEM0026 Počet obyvatel stav k 31.12. 

NEZ0007 Uchazeči o zaměstnání stav k 31.12. 

STA0001 Počet dokončených bytů celý rok 

UZE0002 Celková výměra (v hektarech) stav k 31.12. 

UZE0015 Počet obcí stav k 31.12. 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvuk/ind


Číselník euroregionů – kód číselníku ČSÚ 82  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=82&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

číselník kód položky text položky 

82 ERCZ04 NISA 

82 ERCZ05 LABE 

82 ERCZ06 KRUŠNOHOŘÍ 

82 ERCZ07 EGRENSIS 

82 ERCZ08 ŠUMAVA 

82 ERCZ09 GLACENSIS 

82 ERCZ10 PRADĚD 

82 ERCZ11 SILESIA 

82 ERCZ12 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO 

82 ERCZ13 BESKYDY 

82 ERCZ14 BÍLÉ KARPATY 

82 ERCZ15 POMORAVÍ 

82 ERCZ20 JIHOČESKÁ SILVA NORTICA 

 

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Časové vymezení 

Datová sada obsahuje údaje k 31. 12. (počet obyvatel, výměra, počet uchazečů o zaměstnání) nebo 

za celý rok.  

Časová řada začíná rokem 2014. 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=82&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0

