
Popis ovládání vizualizace 

V horní části vizualizace je provedeno rozčlenění nestátních neziskových organizací (dále také „NNO“) 

do stromového grafu podle statistické klasifikace ekonomické činnosti NACE. Sektory, kde neziskové 

organizace působí, jsou zobrazeny v následující tabulce.  

NACE Počet NNO 

Ostatní činnosti  91 553 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti  33 120 

Zemědělství, lesnictví a rybářství  10 203 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení  8 214 

Zdravotní a sociální péče  1 373 

Vzdělávání  1 366 

Činnosti v oblasti nemovitostí  1 213 

Profesní, vědecké a technické činnosti  501 

Informační a komunikační činnosti  105 

Administrativní a podpůrné činnosti  66 

Stavebnictví  30 

Ubytování, stravování a pohostinství  29 

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi  25 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel  19 

Zpracovatelský průmysl  18 

Doprava a skladování  13 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu  5 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů  4 
 

Vizualizace obsahuje informace o 147 857 evidovaných neziskových organizacích z Registru 

ekonomických subjektů k datu 31. 12. 2017. Působení v některých sektorech NACE je pro neziskové 

organizace okrajové, a tak v prvotním náhledu popis těchto sektorů není uveden. Popis sektoru je 

v tomto případě řešen pomocí tooltipu. Stromový graf lze rovněž použít jako filtr, kdy pří kliku myší do 

oblasti zvoleného sektoru se v dalších grafech interaktivně zobrazují jen NNO pro vybraný sektor.    

Ve střední části vizualizace vlevo je liniový graf s trendem o počtu nově registrovaných NNO v období 

od roku 1990. Ve střední části je bublinový graf s vizualizací počtu NNO podle právní formy. Jelikož 

četnost některých právních forem je statisticky nevýznamná (a nezobrazuje se), je v pravé části 

roletové menu s názvem právní formy a počtem NNO. Bublinový graf i položky roletového menu, lze 

rovněž použít jako filtr, tj. při volbě dvojklikem myši se mění horní stromový graf, liniový graf o počtu 

nově založených NNO i grafy ve spodní části vizualizace. Pokud je v tooltipu uveden u jednotlivého 

parametru znak * , znamená to, že  filtrem byly vybrány všechny hodnoty.   

 Ve spodní části vizualizace dole vlevo je tzv. heat mapa ČR s obrysy hranic krajů. V tomto Mapboxu 

z Openstreet map© intenzita žluté barvy zobrazuje koncentraci registrovaných NNO dle obce  

zapsaného sídla NNO. Z vizualizace je tak patrná hustota rozmístění neziskových organizací v ČR. Pro 

srovnání aktivity NNO na území jednotlivých krajů a obcí je proveden přepočet NNO na 1000 obyvatel 

kraje a obce (pruhové grafy dole vpravo a uprostřed).    

Tuto a další vizualizace NKÚ vytvářené v produktu Tableau©, naleznete rovněž na profilu NKÚ. 

Další informace o nestátních neziskových organizacích a databázi RES naleznete na stránkách ČSÚ. 

Vizualizace NNO se týká subjektů registrovaných a sloužících domácnostem. Metodiku a rozdíly 

k subjektům aktivním a všem neziskovým institucím hledejte rovněž  na webových stránkách ČSÚ.    

https://public.tableau.com/profile/nku1321#!/
https://bit.ly/2Tra4BU
https://bit.ly/2TkhTJy

