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O klasifikaci NUTS

Nařízení (EK) NUTS č. 1059/2003 stanovuje klasifikaci územních 

jednotek pro statistiku  ve třech úrovních, které jsou obrazem 

hierarchické struktury členských států a jsou založeny na:

* populačních prahových hodnotách;
* zrcadlení převážně administrativních jednotek;

Revize nařízení probíhá v pravidelných tříletých cyklech.

Poslední revize byla k 1.1.2016 (předpoklad

účinnosti od 1.1.2018), další bude k 1.1.2019.

(La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)



O klasifikaci NUTS

• Klasifikace NUTS je omezena na ekonomické území členských států 
a nezajišťuje kompletní pokrytí území na něž se vztahuje Dohoda 
ustavující Evropské společenství. Její použití pro účely Společenství 
je proto třeba posuzovat případ od případu. 

• Ekonomické území každé země, jak je definováno v Usnesení 
komise 91/450/EEC, zahrnuje rovněž extra-regio jako oddělená 
území, tvořící část ekonomického území, která nemohou být 
přičleněna k určitému území (vzdušný prostor, územní vodstvo a 
kontinentální útesy, teritoriální enklávy, rovněž diplomatické mise, 
konzuláty a vojenské základny, dále ložiska ropy, zemního plynu atd. 
v mezinárodních vodách, vnější kontinentální útesy, obývané 
pracovní jednotky). Klasifikace NUTS musí zahrnovat rovněž 
možnost statistiky o těchto extra-regio územích. 

/Zdroj překladu: Official Journal of the European Union, 21.6.2003/



O klasifikaci NUTS

Level Minimum (person) Maximum (person)

NUTS 1 3 million 7 million

NUTS 2 800 000 3 million

NUTS 3 150 000 800 000

V ČR vymezení úrovně NUTS 0 je shodné s vymezením prvku Stát, NUTS 1 je shodně 
vymezen (nebyla vymezena podrobněji), NUTS 2 představuje regiony soudržnosti 
(pro statistické účely a úkoly spojené s regionální politikou) a NUTS 3 je shodná s 
členěním státu na 14 krajů (VÚSC). 

Tab. 1 Populační prahové hodnoty



O klasifikaci NUTS

Změny hranic NUTS 3 z důvodu změn menších administrativních jednotek:

(a) nejsou brány jako dodatek k NUTS, pokud zahrnují změnu v počtu 
obyvatel dotčené územní jednotky NUTS 3 menší než jedno procento;

(b) jsou brány jako dodatek k NUTS, jestliže zahrnují změnu v počtu 
obyvatel dotčené územní jednotky NUTS 3 větší než jedno procento.

Uvedený článek 5 Nařízení byl v ČR uplatněn v rámci postupného 
narovnávání skladebnosti územních struktur na základě zákona č. 
387/2004 Sb. o změnách hranic krajů. K 1.1.2005 došlo k několika změnám 
vymezení VÚSC, které byly převzaty do změn hranic NUTS. A protože 
vyvolaná změna počtu obyvatelstva představovala hodnotu větší než 1 % 
(viz výše), tak ve smyslu pravidla nařízení NUTS se změnily kódy dotčených 
NUTS 3 (byly přiděleny nové kódy). 



O klasifikaci NUTS

NUTS 4
• Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 v ČR představovala územní 

členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde bylo přechodně v roce 
2001 uplatněno statistické členění na 15 dřívějších správních obvodů. Platila 
do 31.12.2007.

• Od 1.1.2008  byla úroveň NUTS 4 zrušena a nahrazena úrovní LAU (Local
Administrative Units). Jde o systém vytvořený jednotně v EU pro podchycení 
územních struktur regionálního charakteru a pro potřeby statistiky regionů. Je 
tvořen úrovněmi LAU 1 a LAU 2 a navazuje jimi na klasifikaci NUTS. 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. 

PS: systém LAU v České republice má následující dvě úrovně podchycené v samostatných 
číselnících
* LAU 1 – okresy (číselník 0109, OKRES_LAU)
* LAU 2 – obce (číselník 0043, CISOB; Praha se na úrovni LAU 1 nečlení)



Příklady realizace požadavků
Kromě NUTS existovaly silné požadavky na statistické informace v třídění dle

nižších územních jednotek.

PŘÍKLADY užití nižších územních jednotek na ČSÚ:

Obecná metodika a registry 

• NUTS 4 (okres)

• LAU 1 (okres)

• LAU 2 (obec)

• atd.

Regionální statistika, Sčítání lidu, domů a bytů, Agrocensus

•ORP, POÚ, Správní obvody v hl. m. Praze

•okresy

•městské obvody, městské části (urbanistické obvody ad-hoc)

• sídelní a adresní struktura, územně technické jednotky aj.

Výběrová šetření (SILC, IŠD, RÚ, Energo aj.) 

• adresní typ zjišťování

• statistické obvody (very small statistical units)



Příklady

Statistické šetření SILC
Výběrové šetření Životní podmínky, které Český statistický úřad pravidelně zajišťuje od roku 

2005, je národní modifikací celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and

Living Conditions (EU-SILC). Jeho provádění se stalo pro Českou republiku závazné po vstupu do 

Evropské unie v roce 2004 (Nařízení ES č. 1177/2003 o statistice ve společenství v oblasti příjmů a

životních podmínek. 

Cílem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci

domácností v jednotlivých zemích, kde šetření probíhá, a to na základě údajů o bydlení,

zaměstnanosti, příjmech i zdraví získaných od domácností a jejich jednotlivých členů.

Zjištěná data dále slouží k výpočtu ukazatelů příjmové chudoby, materiální deprivace a nízké

pracovní intenzity, z nichž se následně konstruuje souhrnný indikátor sociálního vyloučení.

https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_domacnosti

Při dotazování se zjišťují informace o sociálně demografickém složení vybrané domácnosti, údaje o všech

typech příjmů jednotlivých členů domácnosti a dále například transfery mezi domácnostmi či spotřeba

produkce z vlastního hospodářství nebo podniku. V letošním roce jsou součástí šetření nové modulové otázky

zaměřené jednak na téma zdraví dětí a finanční zátěže celé rodiny za zdravotní péči a léky a dále pak téma

případné zadluženosti domácnosti s ohledem na nejrůznější půjčky, hypotéky, spotřebitelské úvěry apod.

https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_domacnosti


Příklady

Příklad 1: statistické šetření SILC 

V rámci přípravy na šetření SILC bylo nezbytné v r. 2004 zpracovat 

proměnnou „Stupeň urbanizace“. Představuje zařazení místních  

územních jednotek do příslušné kategorie /zóny:

1 – hustě obydlené území;

2 – středně obydlené území;

3 – řídce obydlené území. 

Výsledky šetření SILC za EU jsou publikovány dle uvedené stupnice, 

např. ukazatel chudoby - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook 

Pojem místní jednotky nebyl Eurostatem blíže specifikován, neboť se variantně   

vycházelo z národních specifik. Za ČR byly zpracovány varianty zón dle místních

jednotek na úrovni:

 obce;

 katastrálního území;

 základní sídelní jednotky (velmi atomizovaná území, nepoužito pro daný účel);



Příklady

Definice SILC:

*** Hustě obydlené území

Jde o souvislý soubor místních jednotek, kde každá z těchto jednotek má hustotu obyvatelstva vyšší než 
500 obyvatel na kilometr čtvereční a kde celkový počet obyvatel tohoto souboru jednotek je nejméně 50 
000.

** Středně obydlené území

Jde o souvislý soubor místních jednotek, které nepatří do hustě obydlené oblasti, z nichž každá z nich má 
hustotu obyvatelstva vyšší než 100 obyvatel na kilometr čtvereční a tento soubor jednotek má buď více 
než 50 000 obyvatel nebo přímo sousedí s hustě obydleným územím.

* Řídce obydlené území

Jde o souvislý soubor místních jednotek, které nepatří ani k hustě obydlenému území ani ke střednímu 
území.

Výjimka

Soubor místních jednotek menších než 100 km2, který nedosahuje požadované hustoty zalidnění (řídké 
nebo střední zalidnění), ale který je zcela uzavřen uvnitř hustě obydleného území nebo středního území, se 
musí považovat za součást tohoto území. Pokud je uzavřen mezi hustě obydleným územím a středním 
územím, je považován za součást středního území.

Další výjimky jdou nad rámec definice a vyplývají z českých specifik, kde existují MJ tvořené více 
nesouvislými územími (viz https://www.czso.cz/csu/rso/statistika_registru ). 

https://www.czso.cz/csu/rso/statistika_registru


Příklady

SILC - zpracování stupně urbanizace v 6 krocích
(MJ místní jednotky)

Klasifikace MJ 
dle hustoty 

obyvatel na 1 
km2 dle

kategorií 1, 2, 
3

Agregace 
sousedících 

MJ

Sumarizace 
počtu obyvatel 

a nová 
klasifikace

Nová agregace 
sousedících 

MJ

Další 
sumarizace 

počtu obyvatel 
a nová 

klasifikace

Ruční ošetření 
výjimek



Hustota obyvatel dle obcí ČR, po 1. kroku zpracování, 2001



Stupeň urbanizace dle obcí ČR, 2001  
Kategorie Počet zón Výměra v km 2

1 – hustě 23 2617,24

2 – středně 66 10098,50

3 – řídce 12 66151,62

Celkem 101 78867,36

Tab. 2 Charakteristika souboru - obce



Stupeň urbanizace dle KÚ ČR, 2001 Tab. 3 Charakteristika souboru - KÚ

Kategorie Počet zón Výměra v ha

1 – hustě 20 1165,60

2 – středně 52 8588,40

3 – řídce 9 69113,41

Celkem 81 78867,41



Příklady

Příklad 2: gridy

Grant ESTAT - GEOSTAT 1b: 
ČSÚ se zapojil do projektu na
vytvoření souboru metodik, 
nástrojů, pokynů pro vytvoření
harmonizovaných datových sad 
SLDB 2011 v gridech za EU. 

V ČR jsou podmínky k realizaci 
přepočtu údajů do gridové mřížky
(metoda bottom-up) nad adresně
orientovanými statistickými daty.
Příklad „Vymezení venkova“ , ČSÚ,
prezentovaný na konferenci České 
geografické společnosti, 2012.

Poster 1: Bednářová, Klauda, ČSÚ, 2012



Návrh novelizace nařízení NUTS

Eurostat zveřejňuje evropské statistiky v mnoha oblastech na regionální úrovni v 
souladu s NUTS. Jsou rozšiřovány statistiky o řadu územních typologiích s cílem 
uspokojit poptávku v kontextu politik soudržnosti a územního rozvoje. Tyto 
typologie definovala Komise ve spolupráci s OECD. Užití typologií ilustrují např. 
mapy a grafy v členění na „Cities - Towns and suburbs - Rural areas“, v ročenkách 
„Eurostat Regional Yearbook“.  Pojmy a typologie převzaly OECD, OSN, aj.

Nařízení NUTS dosud tyto typologie k určení městských, venkovských, pobřežních 
aj. oblastí neobsahuje, ani právně nevymezuje a to je problém, který byl v 
posledních několika letech řešen. V současnosti je již projednáván návrh Nařízení 
EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003 (NUTS), pokud jde o územní 
typologie (Tercet). Předkladatelem návrhu je EK. K návrhu vydal Výbor EK pro 
evropský statistický systém dne 17. 11. 2016 pozitivní stanovisko.

Cílem novely je
a/ zavedení právního uznání územních typologií pro účely evropské statistiky, 
b/ stanovení definic a kritérií pro různé územní typologie, 
c/ zajištění harmonizovaného a transparentního uplatňování a používání územních 
typologií na úrovni EU a v členských státech.  



Návrh novelizace nařízení NUTS

• Technicky vzato jde o to, aby do dobře fungujícího nařízení č. 1059/2003 (o 
územních statistických jednotkách NUTS) byly doplněny definice pojmů o 
území, které se využívají ve statistické praxi, a zajistit jejich harmonizované 
a transparentní používání. 

Novela nezakládá nové datové požadavky na národní statistické instituce. 
Potřebná zpracování bude zajišťovat Eurostat (v 2. kroku budou výsledky 
zpracování odsouhlasovány odborníky národních statistických úřadů). 

Nové typologie jsou propojeny s několika statistickými oblastmi jako jsou 
regionální účty, trh práce, rozvoj venkova, zemědělství, cestovní ruch, 
námořní politika aj. A umožní detailnější srovnání HDP v uvažovaném 
územním třídění.



Návrh novelizace nařízení NUTS

Obsah Nařízení (v návrhu), kterým se mění nařízení (ES) č.

1059/2009, pokud jde o územní typologie (Tercet), zejména:
• cílem je umožnění sběru, sestavování a šíření harmonizovaných 

regionálních statistik v EU;

• kodifikace typologií;

• Klasifikaci NUTS doplňují místní správní jednotky (LAU) – nový článek 4;

• Klasifikaci NUTS doplňují statistické souřadnicové sítě – nový článek 4a;

• Klasifikaci NUTS doplňují územní typologie tak, že územním jednotkám 
přiřazují typy – nový článek 4b;

• ustanovení, že při výpočtu a přiřazení územních typu regionům a oblastem 
se uplatní systém statistických souřadnicových sítí, odvisle od rozmístění 
obyvatelstva a hustoty zalidnění v jednotlivých buňkách sítě o rozloze 1 
km2;

• přenesená pravomoc o uplatňování územních typologií a časových řadách 
Komisi;



Návrh novelizace nařízení NUTS

Blíže ke článku 4 Místní správní jednotky (LAU):

MSJ

• v každém členském státě se rozčlení úroveň NUTS 3 na 1 další 
úroveň územních jednotek, přičemž je správní jednotkou 
(NEW) 

MSJ

• v prvních šesti měsících každého roku předají členské státy 
Komisi (ESTAT) seznam místních správních jednotek k 31.12. 
předchozího roku, s uvedením změn, ve stanoveném formátu 
(obdoba situace – agenda CONC_MODA, dnes DEGURBA)

MSJ

• Komise (ESTAT) zveřejní seznam místních správních jednotek ve 
zvláštní části svých internetových stránek do 31.12. každého 
roku (NEW)



Návrh novelizace nařízení NUTS

Blíže ke článku 4a Statistické souřadnicové sítě:

„Komise (Eurostat) vede a ve zvláštní části svých internetových 

stránek zveřejňuje systém statistických souřadnicových sítí na 

úrovni Unie. Statistické souřadnicové sítě jsou v souladu se 

specifikacemi stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 1089/2010“ 

(viz INSPIRE).



Návrh novelizace nařízení NUTS

Blíže k článku 4b Územní typologie Unie, zejména k typologiím:

Typologie

Síť 1 km2 Místní správní jednotky NUTS 3

městská centra
městské klastry

venkovské buňky

Stupeň urbanizace (DEGURBA)
městské oblasti 

města nebo hustě zalidněné oblasti
města a předměstí nebo středně
zalidněné oblasti

venkovské  nebo řídce zalidněné oblasti

Funkční městské oblasti
města a jejich zóny dojíždění

Pobřežní oblasti
pobřežní oblasti
vnitrozemské oblasti

Městsko-venkovská typologie
převážně městské regiony
smíšené regiony
převážně venkovské regiony

Metropolitní typologie
metropolitní regiony
nemetropolitní regiony

Pobřežní typologie
pobřežní regiony
vnitrozemské regiony



Návrh novelizace nařízení NUTS

Blíže ke změnám v článku 5:

• změny Klasifikace NUTS se přijímají ve 2. polovině 
kalendářního roku, avšak ne častěji než každé tři roky ( plus 
výjimka při významné reorganizaci správní struktury státu);

• Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem úpravy klasifikace NUTS (v příloze I. 
návrhu); podrobněji k výkonu přenesené pravomoci – viz 
článek 7, 7a;

• změny předá dotčený členský stát Komisi (ESTAT) časové řady 
za nové regionální členění, kterými se nahrazují již předané 
údaje; termín – do 1.1. čtvrtého roku po přijetí aktu v 
přenesené pravomoci;



Závěry aneb „Po uzávěrce“
1.

V ČR budou přicházet v úvahu drobné dopady a budou řešeny ve statistickém informačním

systému ve věcné rovině (aktualizace číselníků, atributů), v rozvoji metodik. V praxi ESTAT se

typologie běžně používají již několik let.

2.

Na přelomu roku 2016/2017 byly projednány rámcové pozice členských států a nyní je

návrh v pracovní skupině při evropské radě. Členské státy mají k prosincové verzi materiálu

řadu připomínek, na základě kterých:

*se osekala ustanovení o výkonech v přenesené pravomoci Komise;

*definice se důsledně doplnily o statistické účely;

*místní správní jednotky (LAU) bude představovat jen 1 úroveň - obec;

*a některé technické aspekty;

3.

Vypořádání připomínek je na dobré cestě a návrh by se měl

předložit do EP do prosince 2017. Nařízení by mělo vstoupit

v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

4.

Na dotaz z pléna konference:

definice položek územních typologií EU budou součástí Nařízení.



Kdo se nemění, nežil. (čínské přísloví)

děkuji za pozornost

Zdeňka Udržalová, Ing.

zdenka.udrzalova@czso.cz

604 227 034, 466 743 460
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