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Úvodní slovo 

„Dnešní doba sebou nese spousty dobrých i špatných věcí. Vyspělost společnosti je dána její 

starostí o členy, kteří v důsledku svého postižení mají určitá omezení a specifické potřeby. 

Za více jak 20 let česká společnost učinila posun a téma bezbariérové přístupnosti 

veřejných staveb a ploch začíná být důležité i pro zdravou část populace. Nebuďme 

lhostejní a sebejistí, že nás nemůže v životě potkat potřeba bezbariérových úprav, stačí 

zlomená noha a vše je na nějaký čas jiné, chybí nám zábradlí u schodů, vyskákat do třetího 

patra je nadlidský úkol a na kontrolu k lékaři se vlastním vozem nedostanete, a jako 

z udělání je veškerá hromadná doprava bariérová.  

Je dobré u nových staveb myslet na všechny kategorie budoucích uživatelů, bezbariérovost 

není záležitostí úzké skupiny lidí, jak je někdy prezentováno, ale týká se každého z nás.“ 

 

 

 

O organizaci   

 

„NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.“ je obecně prospěšnou společností zřízenou ze strany 

občanského sdružení zdravotně postižených občanů NIPI ČR, o. s. (Národní institut pro 

integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky) za účelem správy 

celostátní sítě konzultačních středisek. Naše organizace klade důraz na spojení expertního 

(odborní konzultanti/zaměstnanci – stavební technici, autorizovaní inženýři, architekti apod.) 

a komunitního přístupu (občané se zdravotním postižením – členové občanského sdružení). 

Tato struktura umožňuje hledání optimálních řešení pro oblast zpřístupňování veřejností 

využívané infrastruktury a občanské vybavenosti.  

Realizace bezbariérových opatření, následně pak jejich sekundární dopady, se přímo dotýkají 

více jak jedné třetiny populace (nejen osoby se ZP, ale i skupina seniorů, maminky s dětmi, 

atd.). Z tohoto důvodu se jeví spojení těchto dvou přístupů k hledání cest při tvorbě prostředí 

jako nezbytné a žádoucí, neboť pouze osobní zkušenost v interakci s odborností nám umožní 

nacházet optimální stavebně technická řešení, a to v návaznosti na celospolečenské změny, 

vývoj problematiky i legislativy. 

V rámci činnosti celostátní sítě konzultačních středisek jsou vydávána metodická stanoviska a 

vyjádření pro účely průběhu stavebního řízení o povolení staveb, u nichž se dle zákonné 

úpravy předpokládá užívání veřejností (veřejná infrastruktura). Při svých aktivitách se 

zaměřujeme primárně na odborné konzultace připravovaných investičních stavebních 

projektů, dále na oblast kontroly stavu dodržování právních předpisů při investiční výstavbě u 

již zkolaudovaných staveb, v případě jejich nedodržení pak na podávání podnětů na postup 

státních orgánů tak, abychom i nadále podporovali tvorbu prostředí, které mohou využívat 

všechny skupiny obyvatel a napomohli tak odstranění architektonických, technických, 

informačních a psychologických bariér.  
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Cíle organizace  
 

Cílem našich aktivit je podpořit naplnění   v e ř e j n é h o   z á j m u   na úseku stavebního 

zákona (viz ust. § 132 odst. 3. písm. e) stavebního zákona) a jeho právního okolí. Tyto aktivity 

přímo podpoří zvýšení kvality rozhodovacího procesu orgánů státní správy, včetně dodržování 

legislativy, při povolování staveb užívaných veřejností tak, aby byly respektovány principy 

bezbariérové přístupnosti zakotvené v právním řádu ČR. Tím je přímo podpořen princip 

vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, kteří jsou z důvodu svého 

funkčního postižení ohroženi v důsledku bariérového prostředí sociální exkluzí.  

• Obhajoba, prosazování zájmů a oprávněných nároků občanů se zdravotním postižením 

v oblasti ochrany veřejného zájmu na tvorbě bezbariérového prostředí 

• Realizace edukační, poradenské a kontrolní činnosti v oblasti tvorby a zajištění 

bezbariérové přístupnosti pro všechny skupiny obyvatel 

• Při své činnosti klást důraz na specifika života občanů se zdravotním postižením v celé 

šíři všech druhů zdravotního postižení a všech otázek spojených s odstraňováním 

zhoršených podmínek života, daných zdravotním postižením, které souvisí s existencí 

architektonických, technických a psychologických bariér 

 

 

Cílová skupina 
 

Cílovou skupinou jsou primárně občané se zdravotním postižením, nicméně multiplikačním 

efektem námi poskytovaného poradenství je zajištění bezbariérového užívání veřejné 

infrastruktury pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (nejen zdravotně 

postižení občané, ale i maminky s dětmi, senioři, osoby dočasně imobilní, osoby s nadváhou 

atd. – dle odhadů se jedná přímo o více jak 1/3 populace, nepřímo pak o každého z nás). 
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Druhy obecně prospěšných aktivit 
 

Hodnocení stavební činnosti včetně problematiky dopravy a odborné posuzování existujících 

architektonických a technických bariér, včetně doporučení návrhů po stránce technického 

řešení, které respektuje specifické požadavky občanů se zdravotním postižením. 

Sledování plnění ustanovení stavebního zákona a s ním souvisejících právních předpisů a 

prováděcích nařízení. 

Posuzování návrhů legislativních změn a opatření, spolupodílení se na tvorbě a realizaci 

dlouhodobých koncepcí integrace a vyrovnávání příležitostí. 

Poskytování odborných konzultací a poradenství v přípravě staveb, a to formou stanovisek 

odborných konzultantů v rámci regionálních konzultačních středisek k projektům a dalším 

činnostem při výstavbě. U bezbariérově realizovaných staveb posuzování a doporučení 

označování mezinárodně platnými symboly. 

Spolupráce při vyhledávání vhodných výrobků pro vybavení staveb z hlediska občanů se 

zdravotním postižením a zapojení do procesu tvorby formou oponentních jednání a zejména 

pak posuzování vhodnosti takovýchto výrobků. 

Podpora a realizace osvětových, informačních, vzdělávacích akcí a kampaní spojených 

s využíváním technických opatření, která napomáhají zlepšení kvality života. 

Vytváření, odborné garantování a podporování veškerých aktivit souvisejících s rozvojem 

profesionálních kompetencí svých členů. 

Realizace činností propagačních, výukových, poradenských, mediačních, informačních, styk 

s veřejností, setkávání a spolupráce subjektů ve smyslu cílů organizace i spolupráce se 

zahraničními subjekty. 

Vytváření podmínek pro podporu občanů se zdravotním postižením, podpora rovných 

příležitostí a podpora jejich společenského, pracovního a kulturního uplatnění. 

Podpora komunitní metody, strategie a komplexního řešení sociálních služeb, zdravotnických 

služeb, celoživotního vzdělávání a ostatní složky prostředí, které ovlivňují kvalitu života a 

podporují integraci znevýhodněných skupin občanů. 

Zprostředkování finančních zdrojů veřejných i soukromých za účelem naplnění cílů organizace.  

Zaměstnávání osob ZTP v rámci mimopracovních poměrů v režimu Dohody o provedení práce 

a Dohody o pracovní činnosti. 
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Činnost roku 2018 
 

V rámci činnosti organizace byly připomínkovány návrhy zákonů, vyhlášky a další předpisy 

týkající se bezbariérového užívání staveb. Zástupci o.p.s. jsou členy odborné pracovní komise 

pro oblast bariér při NRZP (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR), dále odborné 

skupiny OSGA při Úřadu vlády ČR, celorepublikově se účastní komunitních plánování a 

spolupracují na Krajských plánech vyrovnávání příležitostí. Na úrovni výkonu místní správy a 

samosprávy bylo usilováno o prosazení nových konzultačních středisek. V roce 2018 byl 

navýšen personální stav odborných konzultantů o 3 osoby. Organizace dále spolupracuje s 

Evropským institutem pro udržitelný rozvoj na distribuci EUROKLÍČE a s Centry pro zdravotně 

postižené. 

V souvislosti s nutností ochrany veřejného zájmu (viz. ust. § 132 odst. 3 písm. e) stavebního 

zákona) byl ze strany orgánů NIPI BP, o.p.s. vyvíjen tlak na zvýšení četnosti provádění fyzických 

kontrol staveb před kolaudačními řízeními. 

V roce 2018 bylo obdrženo celkem 17 podnětů k přístupnosti staveb od osob ZTP a jejich 

rodinných příslušníků. Na základě podnětů od odborných konzultantů bylo v roce 2018 

nafoceno celkem 7 realizace staveb, které nesplňovaly požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., a 

v návaznosti na zjištění byly osloveny místně příslušné stavební úřady s žádostí o odstranění 

zjištěných nedostatků.  

Bydlení zdravotně postižených osob – nadále je vedena evidence žadatelů o byty zvláštního 

určení pro pohybově postižené, a to i přes přetrvávající neujasněnost státní politiky bydlení. 

Ve spolupráci s místními orgány samosprávy a státní správy, zejména odbory sociálních věcí a 

zdravotnictví pomáháme hledat možnosti řešení bydlení a úprav v bytech zdravotně 

postižených osob. 

Materiálová a výrobková základna – organizace nadále pokračuje v aktivním sledování výrobců 

a případně i dovozců výrobků umožňující bezbariérové užívání staveb a úpravy interiérů bytů 

osob se zdravotním postižením. V této souvislosti se organizace snaží více prosazovat své 

internetové stránky a související elektronické poradenství. 

Osvětová a publikační činnost – v průběhu roku se naši členové aktivně účastní konferencí a 

seminářů s tématikou zdravotně postižených a bezbariérových úprav veřejného prostoru, 

bezbariérového užívání staveb. Také jsme pokračovali v přednáškové činnosti pro pracovníky 

stavebních úřadů ve spolupráci s krajskými úřady a ČKAIT s cílem zvýšit kvalitu předkládaných 

projektových dokumentací. 
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Stavba roku Kolínsko 

NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. bylo v roce 2018 opětovně gestorem výroční ceny stavba 

roku Kolínska a v návaznosti na účast byla prohloubena spolupráce s organizátory akce, 

Střední stavební školou Kolín, stavebním odborem města Kolín a pobočkou Národní rady pro 

osoby se zdravotním postižením.        

 

Mapování veřejně přístupných míst 

V rámci pokračování naplňování krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením, cílů komunitního plánování a dalších sociálních aktivit se v Jihočeském 

kraji podařilo v roce 2018 zmapovat a popsat 5 kulturních objektů zřizovaných krajem, v této 

aktivitě se bude pokračovat v roce 2019. Současně se konzultanti podílejí na mapování staveb 

dle výstupů spolupráce s ostatními organizacemi. 

 

Soutěž pro střední školy 

V roce 2018 bylo nadále pokračováno v soutěži pro střední stavební školy v oblasti návrhu 

bezbariérových řešení vybraných míst. Osloveny byly střední školy v Jihočeském kraji a Kraji 

Vysočina. Soutěž byla ukončena ve středočeském kraji ve středních stavebních školách Kolín a 

Mělník. 

 

 

45%

35%

10%

10%

Konzultace

Stanoviska k projektovým
dokumentacím

Kolaudace

Ostatní činnosti
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Ostatní aktivity 

V roce 2018 se celorepublikově konzultanti účastnili různých jednání, jako příklad lze uvézt 

bezbariérovou komisi při NRZP, kulaté stoly Jihočeský kraj, komunitní plánování Ústecký kraj, 

Liberecký kraj, Olomoucký kraj a kraj Vysočina, jednání při úřadu vlády pracovní skupiny 

OSGA. 

 

Podávání podnětů k odstranění nedostatků staveb, vybrané příklady z roku 2018: 

1. Úprava stanoviska NIPI  - Doksy u Máchova jezera, asfaltová komunikace včetně 
odvodnění – udělení výjimky ve stavebním řízení dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 

2. Nedostatky v bezbariérovosti zkolaudované stavby KFC Děčín, řešeno s investorem, 
probíhá úprava. 

3. Žádost o informace na MZ k mobilním invalidním WC při kulturních akcích pod širým 
nebem. 

4. Žádost  o přehodnocení vyřizování parkování v Brně z pohledu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace – zasláno na magistrát města Brna – odpověď byla 
záporná. 

5. Pokračování řešení nedostatků vstupu na Úřad práce v Jihlavě – částečně provedena 
úprava. 

6. Žádost o vybudování přístupu a míst pro osoby s omezenou schopností pohybu na 
Horáckém zimním stadionu. v Jihlavě – řešeno s provozovatelem, zbudovaná vysutá 
rampa. 

7. Žádost o řešení přístupu do vyšších pater zdravotnického zařízení v Jihlavě (Dům 
zdraví) – provozovatel odmítl řešit z důvodu finanční náročnosti. 

8. Žádost o zbudování parkovacích míst v centru města Jihlavy na rezidentských 
parkovištích (parkovištích zřízených před účinností vyhl. č. 398/2009 Sb.) – projednáno 
se zástupci Magistrátu města Jihlavy, vznik 9 parkovacích míst pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 

9. Vyjádření ke stavebnímu povolení Autobusové nádraží Humpolec, které 
nerespektovalo vydané stanovisko NIPI, zasláno na KrÚ Kraje Vysočina.  

10. Účast na workshopu Jihlava (ne)jede z pohledu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
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Činnost a správa krajských konzultačních středisek 

Základem územní organizační struktury jsou krajská a místní konzultační střediska (v roce 

2018 máme 50 středisek), jako partner místní úrovně výkonu státní správy. Ve spolupráci 

s místní úrovní veřejné, zejména pak státní správy, byla v rámci metodické podpory stavebním 

úřadům, odborům dopravy a dalším dotčeným orgánům státní správy předávána metodická 

stanoviska a návrhy na řešení bezbariérových úprav stávajících objektů občanské vybavenosti 

(školy, obchody, úřady apod.) a dopravy (úpravy přechodů, nástupních ostrůvků, chodníků), 

realizovaných dle finančních možností jejich vlastníků nebo správců.  

Další aktivitou krajských, popř. místních konzultačních středisek, je spolupodílení se na vedení 

evidence žadatelů o byty zvláštního určení pro pohybově postižené. Krajská konzultační 

střediska zároveň přebrala část agendy Krajských organizací (tedy samosprávy sdružení) 

týkající se koordinace konzultačních aktivit institutu ve prospěch zejména občanů se 

zdravotním postižením na úrovni krajů (např. spolupráce i s odbory sociálními a zdravotními, 

zajišťování zpětné vazby k problematice aplikace legislativních opatření ve smyslu 

bezbariérové přístupnosti, sledování výstavby pro zdravotně postižené občany a další skupiny 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace, apod.). 

Jen díky faktu, že část odborných konzultantů NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. patří zároveň 

do skupiny osob se zdravotním postižením (popř. mají k této problematice jiný zpravidla 

rodinný motiv) a má tedy zásadní osobní zájem na zajištění bezbariérovosti prostředí, je 

možno činnost organizace s minimálními náklady udržet. Jednoznačně se potvrdilo, že 

rozhodnutí o výběru odborných konzultantů, kteří sami mají nějaký handicap, bylo správné. 

Pro organizaci je stěžejním bodem dalšího vývoje postupné zvyšování pracovních nabídek pro 

osoby ZTP a jejich aktivního podílu na vytváření bezbariérového veřejného prostoru.  
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Činnost odborných konzultantů 
 

Činnost odborných konzultantů NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. spočívá v konzultační 

činnosti při zpracování projektů, zpracovávání stanovisek k projektové dokumentaci na všech 

úrovních, připomínkování kolaudací, řešení sporů v oblasti bezbariérového řešení. Odborné 

konzultace jsou k dispozici pro orgány veřejné správy, občany se zdravotním postižením apod. 

zdarma, pro ostatní zájemce (projektanti) dle platného ceníku spoluúčastí na nákladech, 

zveřejněného na stránkách www.nipi.cz.  

V rámci činnosti konzultačních středisek (nyní „Krajská a místní konzultační střediska“) bylo 

vypracováno 4 176 expertních posudků a vyjádření k projektům staveb (v platnosti vyhláška 

MMR  č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, stavební zákon č. 183/2006 ve znění komplexní novely stavebního zákona č. 

350/2012 sb. hlava II, § 132, odst. 2, písmeno e, s účinností od 1. 1. 2013.) Byl zabezpečován 

průběžný dozor při realizaci vybraných staveb, určených pro užívání osobami se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Dále bylo v roce 2018 konzultanty odvedeno více jak 15 000 

hodin konzultací formou osobní na konzultačním středisku, dále telefonicky a elektronicky. 

 

 

 

 

 

 

Mapa konzultačních středisek 

http://www.nipi.cz/
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Přehled konzultačních středisek 
 

 

JIHOČESKÝ KRAJ  ks-jihocesky@nipi.cz 

ČESKÉ BUDĚJOVICE, ŽIŽKOVA 1321/1 , ST 13:00-15:00, TEL. 602 975 140 

ČESKÝ KRUMLOV, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL: 777 213 755 

PÍSEK, VINAŘICKÉHO 20, ST 14:00-16:00, TEL. 723 556 667 

TÁBOR, MARTINA KOLÁŘE 1968, ST 14:00-18:00, TEL. 775 085 112 

HORNÍ PLANÁ, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL: 602 975 140 

STRAKONICE, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL: 603 308 707 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ  ks-jihomoravský@nipi.cz 

BRNO, MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 624/3, ST 13:00-16:00, TEL. 545 222 203 

VESELÍ NAD MORAVOU, STOJANOVA 1542, PO TEL. DOMLUVĚ 776 769 639 

BŘECLAV, LANDŽHODSKÁ 3448/2, PO TEL. DOMLUVĚ 774 400 054 

LETOVICE, BÁRTOVA 8, PO TEL. DOMLUVĚ 737 407 467 

ZNOJMO, ZÁMEČNICKÁ 320/10, ČT 12:00-14:00, TEL: 605 452 058 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ  ks-karlovarsky@nipi.cz 

KARLOVY VARY, SOKOLOVSKÁ 149, PO 10:00-12:00, TEL. 731 108 224 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL. 602 541 106  

 

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ  ks-kralovehradecky@nipi.cz 

HRADEC KRÁLOVÉ, POSPÍŠILOVA 9, ÚT 14:00-16:00, ST 10:00-12:00, TEL. 605 088 500 

HOŘICE, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL: 605 485 484 

NÁCHOD, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL: 721 990 685 

 

LIBERECKÝ KRAJ  ks-liberecky@nipi.cz 

LIBEREC, TU LIBEREC, FA (BUDOVA F3, 3.NP, Č. 6), HUSOVA 1290/75 , ST 9:00-12:00, TEL. 731 519 237 

ČESKÁ LÍPA, LITOMĚŘICKÁ 92, ST 9:00-12:00, TEL. 604 890 399 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  ks-moravskoslezský@nipi.cz 

OSTRAVA, BIEBLOVA 3, ST 9:00-12:00, TEL. 603 440 763 

HAVÍŘOV, PŘÍČNÁ 2, PO 9:00-12:00, TEL. 603 440 763 

OPAVA, LIPTOVSKÁ 21, PO TEL. DOMLUVĚ 737 180 625 

FRÝDEK-MÍSTEK, KOLAŘÍKOVA 653, PO 8:00-12:00, TEL. 604 991 634 

mailto:ks-jihocesky@nipi.cz
mailto:ks-jihomoravsk%FD@nipi.cz
mailto:ks-karlovarsky@nipi.cz
mailto:ks-kralovehradecky@nipi.cz
mailto:ks-liberecky@nipi.cz
mailto:ks-moravskoslezsk%FD@nipi.cz
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OLOMOUCKÝ KRAJ  ks-olomoucký@nipi.cz  

OLOMOUC, JUNGMANNOVA 972/25, PO, ST 8:00-9:00, TEL. 777 285 712 

JESENÍK, DUKELSKÁ 6, ST (KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN) 13:00-17:00, TEL. 736 127 871 

PROSTĚJOV, KOSTELECKÁ 4165/17, ČT (KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN) 9:30-14:30, TEL. 736 127 871 

ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ (STAVEBNÍ ÚŘAD) PO 10:30- 11:30, TEL: 777 646 363 

UNIČOV, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL: 777 646 363 

 

PARDUBICKÝ KRAJ ks-pardubicky@nipi.cz 

ČESKÁ TŘEBOVÁ, VŽDY PO TEL. DOMLUVĚ 606 941 634 

SVITAVY, WOLKEROVA 18, PO 9:00 – 11:00, TEL. 731 590 217 

 

PLZEŇSKÝ KRAJ  ks-plzensky@nipi.cz 

PLZEŇ, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 202/28, ST 8:00-11:00, TEL. 604 516 127  

KLATOVY, MÁCHOVA 714, ÚT 8:00 - 12:00, ČT 8:00 - 12:00 (MIMO ÚŘEDNÍ HODINY DLE TELEFONICKÉ 

DOMLUVY), TEL. 603 283 083 

STŘÍBRO, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL: 604 631 929 

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ  ks-stredocesky@nipi.cz 

BENEŠOV U PRAHY, VLAŠIMSKÁ 1922 (CENTRUM ZP), ST 10:00-14:00, TEL. 317 723 506, 603 715 349 

KLADNO (DLE TEL. DOMLUVY), TEL. 604 133 210 

KOLÍN, ŠOTNOVSKÁ 580, ÚT 18:00-20:00, ČT 10:00-12:00, TEL: 603 447 740 

ODOLENÁ VODA, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL. 723 876 001 

PRAHA, KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ 12, KANCELÁŘ Č. 203, PO 10:00 - 14:00, TEL. 604 133 210 

 

PRAHA  ks-praha@nipi.cz 

PRAHA, KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ 12, KANCELÁŘ Č. 203, ÚT 9:00-14:00, TEL. 602 234 105, 604 133 210 

 

ÚSTECKÝ KRAJ  ks-ustecky@nipi.cz 

DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 , ÚT 8:00 – 12:00 (MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, I.NP, MÍSTNOST Č. 

104, VŽDY 2. A 4. ÚTERÝ V MĚSÍCI), TEL. 737 609 815 

ŠTĚTÍ, ŠKOLNÍ 700, ČT 8:00 – 12:00 (KAŽDÝ 2. A 3. ČTVRTEK V MĚSÍCI), TEL. 602 369 043 

ÚSTÍ NAD LABEM, VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48, ST 7:30 – 12:30 (KAŽDÁ 2. A 4. STŘEDA V MĚSÍCI), TEL. 

733 348 374  

TEPLICE, (DLE TEL. DOMLUVY), 775 132 496 

 

 

mailto:ks-olomouck%FD@nipi.cz
mailto:ks-plzensky@nipi.cz
mailto:ks-stredocesky@nipi.cz
mailto:ks-praha@nipi.cz
mailto:ks-ustecky@nipi.cz
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KRAJ VYSOČINA  ks-vysocina@nipi.cz 

JIHLAVA, ŽIŽKOVA 20, ST 14:00 – 17:00 (SŠ STAVEBNÍ JIHLAVA), TEL. 736 685 536 

HAVLÍČKŮV BROD, BECKOVSKÉHO 1882, 8:00 – 10:00, TEL: 608 419 357 

TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ 55, PO 10:00-12:00, TEL. 736 631 808 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 1, ST 13:00 – 14:00 (MĚSTSKÝ ÚŘAD, Č. DVEŘÍ 162 – MALÁ ZASEDAČKA) 

TEL. 737 782 225 

PELHŘIMOV, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL: 775 183 360 

 

ZLÍNSKÝ KRAJ  ks-zlinsky@nipi.cz 

ZLÍN, SVATOPLUKA ČECHA 516 (DŮM SENIORŮ A ZP), PO 14:00 – 17:00, TEL. 736 786 493 

KUNOVICE, ŠLERKOVA 800, PO 13:00- 15:00, TEL. 605 265 582 

SLAVIČÍN, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL: 725 950 452 

VSETÍN, JIRÁSKOVA 419, PO 15:00 – 17:00, TEL: 737 961 892 

 

 

 

 

 

Vzorové označení konzultačních středisek 

 

mailto:ks-vysocina@nipi.cz
mailto:ks-zlinsky@nipi.cz
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Hospodářsko-správní výdaje  
 

V roce 2018 k žádným změnám v organizačním zajištění činnosti obecně prospěšné 

společnosti nedošlo. Aktivity v rámci tohoto projektu jako např. přidělování dotačních 

prostředků, metodické řízení činností v oblastech i v předávání podkladů pro konzultační 

střediska, zůstaly zachovány.  

Činnost hlavního účetního projektu byla zajišťována pracovníkem na hlavní pracovní poměr. 

 

 

80%

20%

Příjmy

Neinvestiční dotace na činnost

Vlastní zdroje

70%

20%

10%

Výdaje

Osobní náklady

Služby

Materiálové náklady
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Přehled veřejných subjektů, od kterých organizace obdržela neinvestiční dotaci  
 

Název projektu: „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím 

ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb” 

 

Státní správa  Částka v Kč 

Ministerstvo pro místní rozvoj 5 000 000 

 

Kraj 
 

Datum podání 
vyúčtování 

Datum odeslání 
vyúčtování 

Částka v Kč 

Karlovarský kraj  31. 12. 2018 6. 12. 2018 70 000 

Kraj Vysočina  20. 1. 2019 10. 1. 2019 150 000 

Olomoucký kraj  31. 1. 2019 23. 1. 2019 113 000 

Plzeňský kraj  31. 1. 2019 20. 1. 2019 50 000 

Ústecký kraj  30. 4. 2019 18. 4. 2019 100 000 

Zlínský kraj  30. 11. 2018 21. 11. 2018 23 400 

Středočeský kraj  30. 5. 2019 16. 5. 2019 100 000 

Moravskoslezský kraj  18. 1. 2019 8. 1. 2019 110 000 

Královéhradecký kraj  31. 1. 2019 15. 1. 2019 70 000 

Celkem 
   

786 400 

 

 

Město 
 

Datum podání 
vyúčtování 

Datum odeslání 
vyúčtování 

Částka v Kč 

Tábor 
 

1. 1. 2019 3. 1. 2019 12 000 

Brno 
 

31. 1. 2019 21. 1. 2019 30 000 

Znojmo 
 

31. 12. 2018 6. 12. 2018 20 000 

Liberec 
 

28. 2. 2019 19. 2. 2019 47 000 

Česká Lípa 
 

15. 12. 2018 3. 12. 2018 15 000 

Karlovy Vary 
 

30. 11. 2018 13. 11. 2018 15 000 

Havířov 
 

25. 1. 2019 15. 1. 2019 10 000 

Frýdek Místek 
 

28. 2. 2019 19. 2. 2019 15 000 

Jeseník 
 

31. 1. 2019 15. 1. 2019 5 000 

Olomouc 
 

15. 2. 2019 29. 1. 2019 30 000 

Děčín 
 

15. 1. 2019 3. 1. 2019 12 500 

Zlín 
 

10. 12. 2018 26. 11. 2018 25 000 

Uherské Hradiště  31. 12. 2018 3. 12. 2018 10 000 

Kladno 
 

30. 11. 2018 6. 11. 2018 12 800 

Celkem     
 

259 300 
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Souhrn            Částka v Kč 

MMR 5 000 000 

Kraje 786 400 

Města 259 300 

Celkem 6 045 700 

 

 

Přehled čerpání finančních prostředků 

 

Přehled hospodaření za rok 2018 

Výnosy  Částka v Kč 

Tržby za prodané vlastní výrobky, zboží a služby  1 495 702 

Provozní dotace / od měst  259 300 

Provozní dota e / od krajů  786 400 

Provozní dotace / od státu / MMR  5 000 000 

Provozní dotace / ostatní  0 

Dary a příspěvky od fyzických a právnických osob  0 

Ostatní výnosy (úroky)  839 

Celkové výnosy  7 542 241 
 

Náklady  Částka v Kč 

Mzdy, DPP, DPČ  5 127 407 

OON  727 992 

Spotřebované nákupy / materiál  552 671 

Služby / opravy a údržba  0 

            / nájmy  142 668 

           / cestovné  207 740 

           / ostatní  722 661 

Ostatní náklady  84 911 

Odpisy  96 896 

Celkové náklady  7 662 946 
 

Rozdíl mezi náklady a výnosy ve výši 120 705,- Kč je uveden v přiznání k dani z příjmů 

právnických osob za rok 2018. 
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Zůstatek ke dni 1. 1. 2018    Částka v Kč 

I/ zůstatek v pokladně 784 

II/ zůstatek na běžném účtu 256 761,47 

Celkem finanční prostředky                            257 545,47 
 

Zůstatek ke dni 31. 12. 2018    Částka v Kč 

I/ zůstatek v pokladně 514 

II/ zůstatek na běžném účtu 316 593,82 

Celkem finanční prostředky                            317 107,82 
 

 

Podpořené osoby v roce 2018 

Organizace ve výjimečných případech a při dostatečných vlastních zdrojích podpoří některou 

ze spolupracujících osob na základě podané žádosti. O podpoře rozhodují členové správní 

rady. Máme radost, že v roce 2018 se nám podařilo ušetřit a následně darovat částku 20 000,- 

Kč. Podpořeni byli: 

MARŠÁN DAVID, NOVÝ INVALIDNÍ VOZÍK, ČÁSTKA 10 000,- 

HUTAŘ PATRIK, ODLEHČOVACÍ SLUŽBY, ČÁSTKA 10 000,- 
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Celkové zhodnocení 
 

Popis jak je možné v projektu po jeho ukončení pokračovat: 

Na rok 2018/2019 jsou podány/podávány žádosti o dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu 

samosprávných celků, které je třeba zajistit ve výši 60 % celkových nákladů. Další součástí 

udržitelnosti projektu je finanční krytí vlastními zdroji, které pokrývají cca 30% celkových 

nákladů, sponzorské dary 10%. Z výše uvedeného finančního zajištění je patrné, že obecně 

prospěšná činnost, která je realizována převážně osobami ZTP, má vícezdrojové financování a 

reálné předpoklady pro udržitelnost a kontinuální návaznost projektu i v dalších letech. 

 

Trvalá udržitelnost: 

Za předpokladu podpory ze strany MMR ČR a taktéž i za předpokladu podpory ze strany 

samosprávných celků předpokládáme, že se nám tuto aktivitu podaří udržet minimálně 

v rozsahu minulých let. 

 

Věcné zhodnocení: 

Právo užívat veřejnou infrastrukturu je jedno ze základních práv občanů obecně a tedy je zde 

pak i logický požadavek na její bezbariérové užívání. Stavební zákon této problematice 

přiznává veřejný zájem (viz ust. § 132 odst. 3. písm. e) stavebního zákona). Činnost je 

realizována již mnoho let a naše aktivity jsou tedy obecně známy a využívány jak ze strany 

pověřených pracovníků, tak i ze strany projektantů, investorů, stavebníků i občanů 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

K dalším cílům řádíme zabezpečení nové výstavby tak, aby splňovala podmínky: 

- bezbariérového užívání staveb 

- zajistit dostupné poradenství všem dotčeným subjektům 

- zajistit poradenství pro orgány samosprávy k záměrům na odstraňování stávajících bariér 

- podílet se na komunitním plánování a prohloubit spolupráci s ostatními neziskovými 

organizacemi 
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Činnost je realizována za finanční podpory: 

 

 

 

 

 

 

Kraje: 
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Města: 

 

 

Nemateriální podpora: 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

  
 

 
 
 

    

 
 

 

 
Děčín 

  

 

   



 

 

 

Zpráva  o  auditu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ing. Jan Glatt 

                          auditor    

                      oprávnění 1023 

 

 

NIPI 
bezbariérové prostředí 

obecně prospěšná společnost 

Jihlava 
 

účetní závěrky 
 

Výtisk číslo  3/4 

k 31.12.2018 



 

 

 

ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA 

určená zřizovateli, vedení společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 

 

 

 

Výrok   
auditora 

 

 Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné        
společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČ 271 63 059 se sídlem 
Havlíčkova 4481/844,  586 01  Jihlava (dále také „Společnost“), sestavené 
na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která    
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující  
informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v úvodní části přílohy v této 
účetní závěrce. 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., 
IČ 271 63 059 se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01  Jihlava k datu 
31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za 
rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro     
výrok 
 

 Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy 
Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní     
standardy pro audit případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Odpovědnost auditora stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána v oddílu „Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky“. V souladu 
se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů 
České republiky jsem na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické 
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní      
informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření výroku. 

Ostatní 
informace 
uvedené 
ve výroční 
zprávě 

 

 Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o audito-
rech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a zprávu 
auditora.  Za ostatní informace odpovídá vedení Společnosti. 

Výrok auditora k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. 
Přesto je však součástí povinností auditora souvisejících s ověřením účetní 
závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní    
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou 
či se znalostmi auditora o účetní jednotce získanými během ověřování účetní 
závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními  
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují        
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování 
ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné  
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný 
na základě ostatních informací. 



 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, 
že 

   ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem   
zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) oh-
ledech v souladu s účetní závěrkou a 

   ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy. 

Dále jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí             
o Společnosti, k nimž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace 
neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených 
postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné           
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.  

Odpověd-
nost     
vedení  
Společ-
nosti       
za účetní 
závěrku 

 

 Vedení Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový 
vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní   
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způso-
bené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je vedení Společnosti povinno posoudit, 
zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat 
v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání        
a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,         
s výjimkou případů, kdy je plánováno ukončení její činnosti, resp. kdy nemá 
jinou reálnou možnost, než tak učinit.  

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti           
zodpovídá vedení Společnosti. 

Odpověd-
nost     
auditora     
za audit 
účetní  
závěrky 

 

 Úkolem auditora je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako  
celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou        
podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující výrok. Přiměřená 
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený    
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce 
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost.               
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se   
za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě 
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní 
závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je povinností 
auditora uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat    
profesní skepticismus.  

Dále je povinností auditora: 

   Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní 
závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést          
auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné 
důkazní informace, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko,    
že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku 
podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální)               
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být 
tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlá-
šení nebo obcházení vnitřních kontrol. 



 

   Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním   
pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy 
vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor     
na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

   Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Společnosti 
uvedlo v příloze účetní závěrky. 

   Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení 
účetní závěrky vedením Společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné 
důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající        
z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 
Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je moji povinností upozornit ve zprávě       
auditora na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, 
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 
Závěry auditora týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat        
vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data vydání zprávy 
auditora.  Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, 
že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

   Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně 
přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce       
a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

Povinností auditora je informovat vedení Společnosti mimo jiné             
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která 
jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků         
ve vnitřním kontrolním systému 

 

 
 
 

Jméno     
auditora 

 Ing. Jan   G l a t t  

Oprávnění 
číslo 

 č. 1023 vydané Komorou auditorů ČR dne 22.ledna 2010 

Sídlo  Příkopy 1520,  562 01  Ústí nad Orlicí 

Místo      
podnikání 

 Komenského 156,  562 01  Ústí nad Orlicí 

Datum     
vypracování 
zprávy 

 13. června 2019 

 

Podpis 

  

 
 
 
 
 


