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 od 1.ledna 2000 vstoupilo ústavním zákonem 
v platnost nové dělení státního území na 
vyšší územní samosprávné celky – kraje

 menší územní jednotkou – okresy
 od 1.1.2003 správní obvody obce s 

rozšířenou působností
 nejmenší administrativní jednotkou obce



 1.1.2001 zahájilo činnost 14 nových krajů
 členění bere v úvahu přirozená zázemí 

nejvýznamnějších měst
 nerespektují staré zemské hranice
 vznik přiřazováním celých okresů
 novela zákona změnila původní názvy čtyř 

krajů: Českobudějovický, Jihlavský, Brněnský, 
Ostravský



http
://cs.wikipedia.org/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_%C4%8Ceska



 na území České republiky 76 okresů
 od roku 2003 zrušeny okresní úřady a další 

orgány státní správy
 pravomoci přeneseny na kraje a obce s 

rozšířenou působností
 jako územní a statistické jednotky zákonem 

nezrušeny
 některé územní orgány (okresní soudy, 

statistické úřady…) pracují dál



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Okresy_%C4%8CR_2007.PNG



 přeneseny pravomoci okresních úřadů
 vymezené obvody působnosti – zahrnují 

okolní obce
 tzv. malé okresy
 je jich stanoveno 206, vč. Prahy



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ORP.PNG



 nejmenší administrativní jednotka
 počet není stálý – slučování nebo rozdělování 

obcí
 činnost řídí volená samospráva



 statistické územní jednotky Evropské unie
 z franc. La Nomenclature des Unités Territoriales 

Statistiques
 NUTS I = nejvyšší stupeň, celé Česko
 NUTS II = jednotky nad 1 milion obyvatel (v ČR 8 

oblastí)
 NUTS III = kraj
 NUTS IV (dnes LAU 1) = okres
 NUTS V (dnes LAU 2) = obec
 LAU – Locale Administrative Units



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NUTS_CZ-Regio.png



1. Které kraje podle novely zákona (2001) 
změnily název?

2. Jakou funkci plní obce s rozšířenou 
působností?

3. Zamysli se nad problémy, které přineslo 
nové členění území do krajů (2001).

4. Jaký význam má označení NUTS?
5. Co tvoří nejmenší administrativní jednotku 

ČR?
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