
 

 

Příloha 1 - Jednotná nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS) 

Každý členský stát EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního členění 

respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. Z tohoto důvodu existuje 

v Evropské unii 27 různých systémů správního členění, což omezuje možnosti vzájemného 

statistického a ekonomického srovnávání regionů pro účely politiky HSS. 

Pro statistické a monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech 

byla v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních statistických jednotek 

(NUTS). Na jejím základě jsou definovány dle počtu obyvatel tři hlavní úrovně 

regionálního členění území. Jedná se o úrovně NUTS I, NUTS II a NUTS III. 

Tabulka 1: Regionální členění území dle NUTS 

Úroveň 
Doporučený 

minimální počet 
obyvatel 

Doporučený maximální 
počet obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS 
II 800 000 3 000 000 

NUTS 
III 150 000 800 000 

Zdroj: [Ministerstvo pro místní rozvoj] 

Česká republika byla tradičně dříve dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III, ale 

kvůli vstupu do Evropské unie byla nucena zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň 

členění. Toto členění odpovídá úrovni NUTS II – regiony soudržnosti. Na úroveň NUTS II 

je směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně také Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost.[3] 

Kromě tří úrovní NUTS existují ještě dvě nižší úrovně územněsprávního statistického 

členění, ty však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se o 

takzvané místní administrativní jednotky (LAU). 

 

 



 

 

Tabulka 2: Členění území České republiky 

Úroveň Název Počet jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Zdroj: [Ministerstvo pro místní rozvoj] 

Na území našeho státu byly pro účely efektivního získávání prostředků z evropských 

fondů zřízeny regiony soudržnosti, které se skládají z jednoho či více krajů. Evropská 

kohezní politika je směřována především do územních celků s počtem obyvatel mezi 800 

tisíc až tři miliony. Protože české kraje těchto počtů nedosahují, vznikly regiony 

soudržnosti. 

Mapa ukazuje skladbu 14 krajů (NUTS III) a 8 regionů soudržnosti (NUTS II). 

 

Zdroj: [Ministerstvo pro místní rozvoj] 

Toto členění na regiony soudržnosti, kterému se říká v souladu s evropskou 

terminologií NUTS II, pokrývá celou Českou republiku, mimo hlavního města.[3] 



 

 

 


