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 O  MAPOVÉM PORTÁLU  

Použitá data se týkají veřejné správy na území Česka, jejího 

prostorového rozložení a její kvalitativní i kvantitativní charak-

teristiky. Mezi zobrazované jevy patří rozmístění úřadů 

v území, demografie, data o počtu vydaných dokladů, výše fi-

nančního příspěvku na přenesenou působnost, současné kom-

pletní administrativní členění a další.  

Cílem webového portálu je zpřístupnění dat o veřejné správě 

pomocí map široké skupině uživatelů. Aplikace, která vznikla 

v prostředí ArcGIS Online, je dostupná na webu Mapový portál 

Ministerstva vnitra.  

Tento dokument je zpracován za účelem představení Mapové-

ho portálu, jeho struktury, funkcionalit a základního ovládání 

aplikací. Věříme, že po nastudování tohoto manuálu budou 

všichni uživatelé schopni portál využívat v maximální možné 

míře.  

Jedno staré přísloví praví, že jeden obrázek vydá za tisíce slov. 

V podobném duchu jsme přistupovali i k tvorbě mapového 

portálu. Ministerstvo vnitra každý rok zveřejňuje velké množ-

ství zajímavých dat o české veřejné správě. Ta jsou však často 

publikována na různých místech, v různých formátech a v růz-

ných obdobích roku. Mapový portál některá tato data prezen-

tuje formou mapových aplikací, dává jim prostorový kontext 

a poskytuje zájemcům o data veřejné správy možnost zjistit 

relevantní informace způsobem, který je uživatelsky přívětivý, 

moderní, spolehlivý a prakticky použitelný.  

https://mapov-portl-ministerstva-vnitra-2-vnitro.hub.arcgis.com/
https://mapov-portl-ministerstva-vnitra-2-vnitro.hub.arcgis.com/
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 CO VŠE LZE NA  

PORTÁLU NAJÍT?  

MAPOVÉ APLIKACE  

Aplikace představují interaktivní nástroj vi-
zualizace dat. Přinášejí informace o základ-
ních oblastech veřejné správy. Pomocí map, 
interaktivních grafů a tabulek lze vyčíst zá-
kladní údaje o obyvatelstvu, příspěvku na 
výkon státní správy a vydávání dokladů. 

TEMATICKÉ MAPY  

Aplikace s jednoduchým intuitivním ovládá-
ním, které zobrazují základní informace 
o výkonu správních činností vykonávaných 
obcemi v přenesené působnosti. Údaje jsou 
rozděleny do tematických okruhů dle jed-
notlivých agend.   

KAM NA ÚŘAD  

Aplikace zjednodušuje občanům orientaci 
v síti úřadů veřejné správy. Nyní může každý 
občan rychle zjistit, kde má vyřídit své úřed-
ní záležitosti.  

ČLENĚNÍ STÁTU  

Mapová aplikace zobrazuje správní obvody 
administrativního členění státu – obce I., II. 
a III. typu, okresy a kraje. 

STORY MAPS  

Mapy s příběhem (tzv. Story Maps) jsou mo-
derním způsobem vizualizace kombinující 
textový dokument s mapovými aplikacemi. 
Za pomoci tohoto interaktivního nástroje 
můžete jednoduše vizualizovat téma 
a k mapám podat vysvětlující informace.  
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 PŘEDSTAVENÍ  MAPOVÝCH APLIKACÍ  

VYDÁVÁNÍ DOKLADŮ  

Aplikace vizualizuje údaje o vyda-
ných občanských a řidičských 
průkazech a cestovních dokla-
dech na úrovni obcí s rozšířenou 
působností a to vždy za předchozí 
rok. 

Ukazateli jsou počet vydaných 
dokladů na 1000 obyvatel dané-
ho obvodu a meziroční změna. 

FINANCOVÁNÍ PŘENESENÉ  

PŮSOBNOSTI 

Aplikace zobrazuje detailní infor-
mace o příspěvku vypláceného 
obcím na výkon státní sprá-
vy v přenesené působnosti, včet-
ně jeho vývoje v čase a dále jeho 
podrobného rozkladu do jednot-
livých položek.  

Rovněž zobrazuje ukazatel dlu-
hové služby.  

DEMOGRAFIE 

Pro jednotlivé obce a správní 
obvody ORP přináší tato aplika-
ce základní demografické údaje.  

V mapě lze zobrazit data týkající 
se přirozené i migrační měny 
obyvatelstva, porodnosti, sňa-
tečnosti, rozvodovosti, věkové 
struktury populace, či hustoty 
zalidnění.  

https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3d63c5f031c84ef58761fc1fefda355e
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3d63c5f031c84ef58761fc1fefda355e
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7b89eea60f754c87a0dbb0d0e916176d
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7b89eea60f754c87a0dbb0d0e916176d
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7b89eea60f754c87a0dbb0d0e916176d
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8ccc09b883c1456b97b8d23e53655476
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8ccc09b883c1456b97b8d23e53655476


 6 

 

 PŘEDSTAVENÍ  TEMATICKÝCH MAP  

REGISTR VOZIDEL  

Aplikace vizualizuje údaje o po-
čtech registrovaných vozidel 
(osobní, nákladní, autobusy, mo-
tocykly, užitkové a další).  

Ukazateli jsou počet registrova-
ných vozidel na 1000 obyvatel 
daného správního obvodu obce s 
rozšířenou působností a meziroč-
ní změna jejich počtu.  

MATRIČNÍ ÚŘADY  

Aplikace zobrazuje detailní infor-
mace o počtech matričních úko-
nů jednotlivými matričními úřa-
dy. Úkony se zde rozumí prová-
dění tzv. prvozápisů (narození, 
úmrtí, sňatek).  

Mapy zobrazují absolutní počty 
těchto událostí a jejich počet na 
1000 obyvatel daného správního 
obvodu. 

STAVEBNÍ ÚŘADY  

Aplikace přináší údaje o činnosti 
stavebních úřadů. Několik ukaza-
telů pracuje s počty úkonů, které 
stavební úřady vykonávají. Jedná 
se zejména o stavební povolení, 
kolaudační a územní souhlas, 
územní rozhodnutí, společné 
rozhodnutí a další. Dále lze zob-
razit např. počet úkonů na 1 
úředníka stavebního úřadu. 

https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=806a2d8650204df3a21c68717e0226b9
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e465d9fa7a7e4485a82f1a580f7d160d
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c5eda8797b694f3abb4540b807c2c280
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=806a2d8650204df3a21c68717e0226b9
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e465d9fa7a7e4485a82f1a580f7d160d
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c5eda8797b694f3abb4540b807c2c280
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 PŘEDSTAVENÍ  TEMATICKÝCH MAP  

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ  

Aplikace vizualizuje údaje o po-
čtech úkonů spjatých s uzemně-
plánovací činností.  Mezi úkony 
zahrnuté do ukazatelů patří úko-
ny spjaté zejména s pořizovatel-
skou činností územně plánovací 
dokumentace, dále pak poskyto-
váním informací či prošetřováním 
stížností.  

PAMÁTKOVÁ PÉČE  

Aplikace zobrazuje informace 
o činnosti státu v péči o kulturní 
památky, konkrétně informace 
o počtu úkonů, které orgány 
státní památkové péče vykonaly. 
V tomto případě se jedná o  úřa-
dy obcí s rozšířenou působností.  

ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY  

Aplikace přináší údaje o činnosti 
živnostenských úřadů. Uživatel si 
může zobrazit údaje o počtech 
právnických a fyzických osob 
a tzv. avíz. Avízem se rozumí 
změna a doplnění údajů získa-
ných ze základních registrů, 
např. změna trvalého pobytu, 
změna pojišťovny aj. Avíza jsou 
základními úkony úřadu. 

https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=756e9879b1a54621994e49667b545ebe
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=99fafdf041d14c1bbb4afd8461cd1b31
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=01fd201de8334ba88085a7bbbf6b6b4d
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=99fafdf041d14c1bbb4afd8461cd1b31
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=01fd201de8334ba88085a7bbbf6b6b4d
https://vnitro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=756e9879b1a54621994e49667b545ebe
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NÁVOD K POUŽITÍ  MAPOVÝCH APLIKACÍ  

INFOPANEL 

Zobrazuje statistické 

statické informace tabul-

kovou formou. Žebříčky 

a seznamy. 

LEGENDA 

Mění se dle 

zobrazované 

vrstvy 

(ukazatele) 

 Ovládací prvky všech 3 interaktivních map jsou stejné 

 Níže uvedený snímek ukazuje základní prvky a ovládací nástroje 

TLAČÍTKA 

Zoom +/- 

a Domů (vrátí 

původní roz-

sah mapy) 

VÝBĚR POMOCÍ 

SEZNAMU 

Jeho funkce je 

popsána na ná-

sledující straně 

UKAZATELE 

Po kliknutí se 

vybraná vrst-

va zobrazí 

v mapě 

VÝBĚR ÚZEMNÍ JEDNOTKY 

Z MAPY 

Jeho funkce je popsána na 

následující straně 

INTERAKTIVNÍ GRAFY 

Stav bez výběru: zobrazení  hodnoty za celou ČR 

Použití funkce výběr: zobrazení hodnoty  za vybra-

nou územní jednotku (obce/správní obvody ORP) 

POP-UP OKNO 

Po kliknutí na konkrétní 

územní jednotku se zobrazí 

okno s informací o daném 

území 

HLEDAT 

Vyhledá 

a zobrazí po-

lohu obce 

v mapě 
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1. Funkce výběru je umístěna v levé dolní části obrazovky 

2. Kliknutím na Vybrat je   funkce spuštěna 

 Dále zaškrtnout zvolenou vrstvu, není-li zaškrtnuta.  

3. Výběr územní jednotky kliknutím do mapy 

 + Shift pro přidání obvodu do výběru 

 + Ctrl pro odstranění obvodu z výběru 

NÁVOD K POUŽITÍ  MAPOVÝCH APLIKACÍ  

FUNKCE VÝBĚR POMOCÍ  MAPY  

FUNKCE VÝBĚR POMOCÍ  SEZNAMU  

1. Ikona funkce výběru pomocí seznamu je umístěna v 

levé horní části obrazovky 

2. Nyní již stačí zadat názvy až 10 obcí, či ORP, pro která chce-

me zobrazit grafy, a zapnout funkci pomocí posuvníku. 

3. Pozor – funkce Výběr pomocí seznamu pracuje na bázi filtru. Nelze ji tedy kombinovat s funkcí Výběr pomocí mapy, která 

tak nebude fungovat. Nezapomeňte tedy funkci Výběr pomocí seznamu po použití opět deaktivovat pomocí posuvníku.  
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Některé typy grafů umožňují přepínání mezi několika různými ukazateli. Např. v aplikaci Vydávání dokladů lze zobrazit graf 

vydávání za více typů osobních dokladů 

NÁVOD K POUŽITÍ  MAPOVÝCH APLIKACÍ  

DALŠÍ  FUNKCE  

V aplikacích umožňujících zobrazení ukazatelů za obce a správní obvody ORP je nutné ručně přepínat mezi zobrazením grafu 

pro OBCE a ORP – graf se po změně vybrané uzemní jednotky automaticky nepřepne.  
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NÁVOD K POUŽITÍ  TEMATICKÝCH MAP  

 Ovládací prvky jsou stejné u všech tematických map 

 Níže uvedený snímek ukazuje základní prvky a ovládací nástroje 

SKRÝT/ZOBRAZIT 

LEVÝ BOČNÍ PANEL 

TLAČÍTKA 

Zoom +/- 

a Domů (vrátí 

původní roz-

sah mapy) 

UKAZATELE 

Po kliknutí se 

vybraná vrst-

va zobrazí 

v mapě 

HLEDAT 

Vyhledá 

a zobrazí po-

lohu obce 

v mapě 

POP-UP OKNO 

Po kliknutí na konkrétní 

územní jednotku se zobrazí 

okno s informací o daném 

území 

LEGENDA 

Zobrazení legendy 

v levém panelu po 

kliknutí na název 

ukazatele. 

STATISTIKA 

Zobrazení statistic-

kých informací ve 

spodním výsuvném 

panelu 

LEGENDA 

Zobrazení legendy 

v samostatném 

okně 
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NÁVOD K POUŽITÍ  APLIKACE KAM NA ÚŘAD?  

1. Stručný návod k použití aplikace je zobrazen již na úvodní záložce aplikace 

3. Zadáním názvu obce a kliknutím na symbol lupy nebo kliknutím na obec přímo v mapě dojde k následujícímu: 

a. území zvolené obce je zvýrazněno a je patrné, do kterého správního obvodu vybraného typu úřadu spadá 

b. v levém postranním panelu je zobrazena tabulka s příslušnými pracovišti všech 8 úřadů 

 Uveden je název úřadu, jeho webová adresa a přehled agend, které si občan na úřadu může vyřídit 

a. b. 

2. Nyní lze přikročit k vyhledání obce s konkrétními příslušnými pracovišti úřadů 

 Primárním způsobem je vyhledání obce pomocí vyhledávacího pole v pra-

vém horním rohu aplikace 

 Sekundárním způsobem je výběr prostřednictvím kliknutí na území obce 

přímo v mapě  
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NÁVOD K POUŽITÍ  APLIKACE KAM NA ÚŘAD?  

5. Kliknutím na ikonu Podkladová mapa  můžete z menu 

vybrat mapu správních obvodů požadovaného úřadu 

 V nabídce výběru jsou mapy správních obvodů osmi 

základních úřadů 

 Jako úvodní je defaultně nastavena mapa správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností 

 Kliknutím na dlaždici mapy vybraného úřadu se změní 

zobrazovaná mapa v hlavním mapovém poli aplikace 

6. Jednotlivé správní obvody jsou navzájem rozlišeny odlišnou barvou a od určitého přiblížení je zobrazen název  úřadu 

 Název  úřadu ve většině případů odpovídá názvu obce, ve které konkrétní úřad či jeho pobočka/pracoviště sídlí  

 Společně s názvem je zobrazena ikona indikující přibližnou polohu úřadu v území na úrovni obcí 

 Mapa pracovišť Úřadu práce ČR jako jediná pracuje s dvěma typy ikon:      = pracoviště s kompletní agendou služeb 

                                         = pracoviště s neúplnou agendou služeb 

4. Uvedené webové adresy odkazují přímo na webové stránky daného pracoviště 
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