VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2021

Vážení přátelé,
naplňuje nás radostí a optimismem, že je za námi další rok činnosti. V roce 2021 realizovalo
NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. dosud nejvýraznější reorganizaci v oblasti poskytování
konzultací od svého založení. Na celorepublikové úrovni byla zrušena většina kanceláří
konzultačních středisek, zachovány zůstaly pouze ve městech Praha, Brno, Olomouc, Liberec,
Plzeň, Karlovy Vary, Frýdek-Místek, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Hradec Králové, ale i zde byly
zkráceny provozní hodiny. Hlavním důvodem vedoucím k tomuto kroku byl velký propad
poptávky po osobních konzultacích a jejich přesunu do elektronické formy. Naše celostátní
porada byla poprvé ze sálu přenášena on-line konzultantům a přednášky metodiků a expertů
taktéž on-line vysílány do sálu plného konzultantů. Přímá komunikace přes webové rozhraní
mezi hosty a přednášejícími nás utvrdila v myšlence o prohlubování a další elektronizaci (či
digitalizaci) naší práce.
Mimo provozování hlavní činnosti organizace v poskytování konzultací, vydávaní metodických
stanovisek, kolaudací, se nám podařilo rozšířit personální stav o 2 osoby, pracovat na
připomínkách k bezbariérové vyhlášce a stavebnímu zákonu, Krajských plánech vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, účastnit se pracovních skupin na úrovních
měst, krajů i státu.
Ohromné poděkování a respekt patří našim konzultantům, kteří stojí za neuvěřitelným
objemem odvedené práce. Při výkonu své expertní činnosti každodenně čelí ze strany
investorů, projektantů i stavebních firem zbytečným konfliktům pramenícím zejména
z nepochopení užitečnosti využití principů bezbariérovosti. Nejen investoři, ale i valná část
české veřejnosti, stále chápou téma bezbariérové přístupnosti staveb a služeb jako úpravy:
,,pro jednoho vozíčkáře, který jsem stejně nikdy nepřijde´´. Pojďme si znovu připomenout, že
bezbariérová úprava slouží seniorům, těhotným ženám, malým dětem, dočasně imobilním i
osobám s nadváhou. Je užitečná všem, kteří v daném okamžiku nejsou v ideální kondici. Byli
bychom rádi, aby se o přínos bezbariérových principů jednoznačně spojoval s trvalou
udržitelností, bezpečností a sociálně – zdravotní prevencí, jak mu vpravdě náleží.
Procházíme nelehkým obdobím. Pandemie je velkou zkouškou mezilidských vztahů. Klade
obrovskou zátěž na naši psychiku, odolnost, trpělivost a především toleranci nejen k svým
blízkým, ale i těm, co neměli v životě štěstí na plné zdraví. Zkusme využít příležitosti této
čerstvé zkušenosti a více než kdy jindy dbát na humanitní ideály vzniku české společnosti.
Historie nám již ukázala, že některé věci se opakují.
Buďme dál pracovití a nebuďme lhostejní.
Barbora Suchá, ředitel NIPI BP, o.p.s.
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Zakladatel:
NIPI ČR, o. s. (Národní institut pro integraci osob České republiky o. s.)
Sídlo: Havlíčkova 4481/44, Jihlava 58601
IČO: 44269722
Email: nipi@nipi.cz
www.nipi.cz

Organizace:
NIPI bezbariérové prostředí o.p.s.
Havlíčkova 4481/44, Jihlava 58601
IČO: 27163059, DIČ: CZ27163059
datová schránka: 5ec62h6
email: ops-reditel@nipi.cz,
www.nipi-bp.cz
Datum vzniku a zápisu: 31. července 2004
Spisová značka: O 443 vedená u Krajského soudu v Brně

Statutární orgán - ředitel: Bc. BARBORA SUCHÁ
Správní rada:
předseda správní rady: Ing., Mgr. PETR BĚHUNEK
člen správní rady: Ing. JAN CIDLÍK
člen správní rady: JIŘÍ VENCL

Dozorčí rada:
předseda a člen dozorčí rady: JIŘÍ MORÁVEK
člen dozorčí rady: LUDMILA BENEŠOVÁ
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OBLAST ČINNOSTI
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. je organizací hájící zájmy osob s omezenou schopností
orientace a pohybu v oblasti přístupnosti veřejných služeb a prostranství. Činnost organizace v
sobě spojuje několik přístupů: stavební (konzultace a stanoviska k projektovým
dokumentacím), preventivní (přístupnost je základem samostatnosti a inkluze) a sociální
(podpora osob se zdravotním postižením- úpravy bytů, orientace ve výrobcích na trhu a jejich
instalace, přijímání podnětů na úpravy přístupnosti veřejných služeb).

VZNIK A ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
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 A CÍLOVÁ SKUPINA
Cílem našich aktivit je podpořit naplnění veřejného zájmu 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

•

Celoživotní vzdělávání konzultantů formou E-learningu

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 2021
V rámci činnosti organizace je realizován především projekt podpořený neinvestiční dotací
poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:
Název programu: Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
Účelové určení dotace: Podpora tvorby životního prostředí s důrazem na veřejnou infrastrukturu
způsobem, který možní její plné využívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Název projektu: Činnost celostátní sítě konzultačních středisek pro potřeby stavebních úřadů
v rámci posuzování požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Dále je činnost realizována s podporou krajských a obecních neinvestičních dotací, celkový
přehled podporovatelů je uvedený v závěrečné části Výroční zprávy a přehledové tabulce
v hospodářsko – správních výdajích organizace.

VAZBA PROJEKTU NA NÁRODNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY


Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením



Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na
období 2015 – 2020 v platném znění



Stavební zákon, z.č. 183/2006 Sb. (viz veřejný zájem)



Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb



Zákon č. 198/2009 Sb.Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

V hlavní činnosti organizace byly poskytovány bezplatné konzultace k projektovým
dokumentacím, vydávána metodická stanoviska k projektovým dokumentacím, osobní účast
na kontrolních dnech na stavbách, kolaudace, připomínkovány návrhy zákonů, vyhlášky a další
předpisy týkající se bezbariérového užívání staveb, realizovány semináře se zaměřením na
bezbariérové užívání staveb, aktivní účast na přípravách Krajských plánů vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, hodnocení v rámci projektu MOBILITY.
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.
Na úrovni výkonu místní správy a samosprávy bylo usilováno o prosazení nových způsobů
konzultací, kdy s rozvojem technologií narůstají konzultační aktivity v oblasti elektronického
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nebo telefonního kontaktu. V roce 2020 byl navýšen personální stav odborných konzultantů o
2 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 2021 bylo obdrženo celkem 12 podnětů k přístupnosti staveb od osob ZTP a jejich
rodinných příslušníků. Na základě podnětů od odborných konzultantů bylo v roce 2021
nafoceno celkem 6 realizací 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.
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, stavebními úřady, památkovým ústavem a
ČKAIT s cílem zvýšit kvalitu předkládaných projektových dokumentací.
V roce 2021 bylo celkově odpracováno 17 330,4 hodin, z tohoto počtu je 13 634,4 v rámci
přímé činnosti konzultantů pro potřeby BUS a 3 696 hodin v rámci řízení, realizace,
administrativy, účetnictví, personalistiky a navazujících drobných činnostech rozvoje
organizace.

PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH AKTIVIT V ROCE 2021
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Organizace a realizace seminářů pro pracovníky stavebních úřadů Kraj Vysočina –
online ve spolupráci s NRZP
Seminář pro pracovníky stavebního úřadu Olomouc
Seminář pro pracovníky Zlínského kraje
Celorepubliková konference BESIP , s příspěvkem do sborníku
ČKAIT - webináře Ing. Jany Košťálové - celorepublikově
ČKAIT – seminář Kraj Vysočina – Ing. Petr Novák
Kancelář ombudsmana – spolupráce na formuláři pro přístupnost volebních
místností
Zasedání odborné skupiny VVOZP - OSGA při úřadu vlády
Pracovní skupina pro odstraňování bariér při NRZP



















Mapování kulturních objektů zřízených Jihočeským kraje (víceletá aktivita,
naplňování cílů krajského plánu)
Jihočeský kraj NRZP – pracovní skupina
Děčín – účast zástupce NIPI BP o.p.s na komunitním plánování
Ústí nad Labem - účast zástupce NIPI BP o.p.s na komunitním plánování
Středočeský kraj – stavba roku : zástupce NIPI BP o.p.s je gestorem pro oblast
bezbariérovosti
Valašské Meziříčí – pracovní skupina OZP
Břeclav- pracovní skupina při sociálním odboru
Brno- pracovní skupina Bezbariér
Republikové shromáždění NRZP
Členství v pracovní skupině pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace
přístupnosti prostředí
HMP – participační workshop – odbor dopravy- Strategie aktivní mobility
E - learning – pracovníci stavebních odborů (Benešov, Šternberk, Uničov a
Karlovarský kraj) – náhrada plánovaných seminářů – téma chodníky a bytové
domy
Spolupráce s NRZP, SONS, POV a občany Prahy 12 – věc „Kauza - Sofijské náměstí“
Spolupráce s NRZP, SONS, POV a občany Prahy 12 – kauza park Povodňová
Kontrola objektů v Kraji Vysočina – zařazení do sociální sítě SENECURA
MMR, MD, MV – přípustnost vedení cyklostezky souběžně s hipostezkou –
legislativní řešení

ČINNOST A SPRÁVA KRAJSKÝCH KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
Základem územní organizační struktury jsou krajská a místní konzultační střediska, která jsou
partnerem 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.
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 především
v konzultační činnosti při zpracování projektů, zpracovávání stanovisek k projektové
dokumentaci na všech úrovních, připomínkování kolaudací, řešení sporů v oblasti
bezbariérového řešení.
V rámci činnosti konzultačních středisek (nyní „Krajská a místní konzultační střediska“) bylo
vypracováno 3 319 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.
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STATISTIKY ROKU 2021
Sledovaný monitorovací ukazatel
Počet poskytnutých konzultací
Počet kontrolovaných staveb - kolaudací
Počet vydaných metodických stanovisek pro SÚ
Materiálová a výrobková základna

2 704
367
3 390
Nelze kvantifikovat

Počet realizovaných kolegií, pracovních skupin, výborů atp.

11

Počet stanovisek a konzultací pro OZP – bezbariérové úpravy bytu

38

Počet provedených auditů veřejných staveb

3

Počet realizovaných seminářů v rámci prevence (pracovníci SÚ)

4

Počet realizovaných seminářů v rámci prevence (stavební školy)

0

Činnost metodické komise NIPI

11

Dosažená hodnota

Nelze kvantifikovat

Počet jednání zkušební komise NIPI

7

Počet zkušebních testů v rámci E-learningu

82

Počet nových modulů do E-learningu

2

PŘEHLED KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
V rámci rozvoje technologií byla v roce 2021 zrušena část kanceláří konzultačních středisek. Hlavním
důvodem je přesun konzultací do elektronické a telefonní formy, či konzultací přímo na stavbách.
Osobní konzultace k projektovým dokumentacím je možno i nadále jsi individuálně domluvit na níže
uvedených kontaktech středisek.

JIHOČESKÝ KRAJ ks-jihocesky@nipi.cz
Střediska a spádové oblasti:
ČESKÉ BUDĚJOVICE, (DLE TEL. DOMLUVY), 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-jihomoravsky@nipi.cz
Střediska a spádové oblasti:
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
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KARLOVARSKÝ KRAJ ks-karlovarsky@nipi.cz
Střediska:
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
Střediska:
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

LIBERECKÝ KRAJ ks-liberecky@nipi.cz
Střediska:
LIBEREC, TU LIBEREC, FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY, KATEDRA POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
(BUDOVA F3, 3.NP, KANCELÁŘ 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-moravskoslezsky@nipi.cz
Střediska:
OSTRAVA PO TEL DOMLUVĚ: 604 991 634
HAVÍŘOV, PO TEL. DOMLUVĚ 604 991 634
OPAVA, PO TEL. DOMLUVĚ 737 180 625
FRÝDEK-MÍSTEK, KOLAŘÍKOVA 653, PO 8:00-12:00, TEL. 604 991 634

OLOMOUCKÝ KRAJ ks-olomoucky@nipi.cz
Střediska:
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
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
Střediska:
ČESKÁ TŘEBOVÁ, VŽDY PO TEL. DOMLUVĚ 606 941 634
SVITAVY, WOLKEROVA 18, PO 9:00 – 11:00, TEL. 731 590 217
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STŘEDOČESKÝ KRAJ ks-stredocesky@nipi.cz
Střediska:
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

PLZEŇSKÝ KRAJ ks-plzensky@nipi.cz
Střediska:
PLZEŇ, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 202/28, ST 8:00-11:00, TEL. 604 516 127
STŘÍBRO, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL: 604 631 929

PRAHA ks-praha@nipi.cz
Střediska:
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
Střediska:
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

KRAJ VYSOČINA ks-vysocina@nipi.cz
Střediska:
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
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ZLÍNSKÝ KRAJ ks-zlinsky@nipi.cz
Střediska:
ZLÍN, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL. 777 940 950
SLAVIČÍN, (DLE TEL. DOMLUVY), TEL: 725 950 452

Vzorové označení konzultačních středisek
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HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ ÚDAJE
V roce 2021 k žádným významným změnám v organizačním zajištění činnosti obecně
prospěšné společnosti nedošlo, pouze bylo zrušeno jedno pracovní místo administrativního
pracovníka na poloviční úvazek. 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.

PŘÍJMY
20%

80%

Neinvestiční
dotace na činnost
Vlastní zdroje

VÝDAJE
10%

20%

70%

Osobní náklady
Služby
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PŘEHLED VEŘEJNÝCH SUBJEKTŮ, OD KTERÝCH ORGANIZACE
OBDRŽELA NEINVESTIČNÍ DOTACI NA ČINNOST V ROCE 2021
Název projektu: „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb”
V roce 2021 byly přijaty následující neinvestiční dotace:
Částka v Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Kraj

5 000 000,-

Podání vyúčtování

Odeslání vyúčtování

Jihočeský kraj

4. 1. 2022

21. 12. 2021

100 000,-

Jihomoravský kraj

31. 1. 2022

17. 1. 2022

30 000,-

Karlovarský kraj

31. 12. 2021

14. 12. 2021

70 000,-

Královéhradecký kraj

31.1 2022

17. 1. 2022

40 000,-

Kraj Vysočina

20. 1. 2022

5. 1. 2022

150 000,-

Olomoucký kraj

28. 2. 2022

8. 2. 2022

40 300,-

Plzeňský kraj

31. 1. 2022

11. 1. 2022

100 000,-

Středočeský kraj

15. 1. 2022

5. 1. 2022

100 000,-

Zlínský kraj

30. 11. 2021

23. 11. 2021

39 000,-

Celkem
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Částka v Kč

669 300,-

Město

Podání vyúčtování

Odeslání vyúčtování

Částka v Kč

Tábor

12. 1. 2022

3. 1. 2022

12 000,-

Brno

31. 1. 2022

17. 1. 2022

52 000,-

Břeclav

15. 1. 2022

6. 1. 2022

10 000,-

Znojmo

31. 12. 2021

15. 12. 2021

20 000,-

Česká Lípa

30. 11. 2021

16. 11. 2021

10 689,-

Karlovy Vary

30. 11. 2021

18. 11. 2021

14 000,-

Havířov

25. 1. 2022

10. 1. 2022

5 000,-

Frýdek Místek

28. 2. 2022

10. 2. 2022

15 000,-

Jeseník

31. 1. 2022

31. 1. 2022

5 000,-

Olomouc

31. 1. 2022

19. 1. 2022

20 000,-

Děčín

15. 1. 2022

6. 1. 2022

8 500,-

Zlín

3. 12. 2021

22. 11. 2021

25 000,-

Uherské Hradiště

31. 12. 2021

13. 12. 2021

5 000,-

Kladno

20. 12. 2021

13. 12. 2021

20 000,-

Kolín

31. 1. 2022

25. 1. 2022

20 000,-

Nymburk

31. 12. 2021

15. 12. 2021

10 000,-

Celkem

252 189,-

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. Celkem 5 921 489,- Kč.

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Přehled hospodaření za rok 2021
Výnosy

Hlavní činnost

Celkem

1 473 889,53

1 473 889,53

Provozní dotace / od obce

252 189,-

252 189,-

Provozní dotace / od kraje

669 300,-

669 300,-

5 000 000,-

5 000 000,-

Provozní dotace / ostatní

0,-

0,-

Dary a příspěvky od fyzických a právnických osob

0,-

0,-

2,57

2,57

7 395 381,10

7 395 381,10

Hlavní činnost

Celkem

4 934 637,-

4 934 637,-

829 933,-

829 933,-

353 733,14

353 733,14

Tržby za prodané vlastní výrobky, zboží a služby

Provozní dotace / od státu / MMR

Ostatní výnosy (přijaté úroky)
Celkové výnosy

Náklady
Mzdy, DPP, DPČ
OON
Spotřebované nákupy / materiál
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Služby /
Služby / opravy a údržba

27 417,71

27 417,71

Služby / nájmy

167 483,29

167 483,29

Služby / cestovné

180 090,23

180 090,23

Služby / ostatní

1 221 049,01

1 221 049,01

Ostatní náklady

14 938,32

14 938,32

0,-

0,-

7 729 281,70

7 729 281,70

Odpisy
Celkové náklady

Rozdíl mezi náklady a výnosy ve výši -333 901,- Kč je uveden v přiznání k dani z příjmů
právnických osob za rok 2021.
Zůstatek ke dni 1. 1. 2021
I/ zůstatek v pokladně

0,-

II/ zůstatek na běžném účtu

596 809,17

Celkem finanční prostředky

596 809,17

Zůstatek ke dni 31. 12. 2021
I/ zůstatek v pokladně
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Celková částka v Kč

Celková částka v Kč
0,-

II/ zůstatek na běžném účtu

212 853,05

Celkem finanční prostředky

212 853,05

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ
Předpokládaný vývoj činnosti v následujícím roce a posouzení vlivu následných událostí na
schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat v rámci COVID- 19
Na rok 2021/2022 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.
Správní rada organizace ve spolupráci s ředitelem organizace posoudila dopad opatření
COVID – 19 na nepřetržité trvání s následujícími předpoklady roku 2021:
 pokles v čerpání neinvestičních dotací na činnost roku 2021/2022 z důsledku
nepříznivé ekonomické situace poskytovatelů dotací (města, kraje, MMR ČR)
v průměru o 40%
 pokles příjmů z vlastní činnosti – pokles žadatelů o metodická stanoviska v průměru o
10%
Závěr: Předpoklad nepřetržitého trvání je i nadále vhodný, ale existuje významná nejistota
v oblasti získávání a čerpání neinvestičních dotačních zdrojů a udržení lidských zdrojů při
snížené odměně za činnost konzultanta, především v počátcích roku. Vzhledem k tomu byla
účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že organizace bude nadále schopna
pokračovat ve své činnosti.

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.
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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
ČINNOST JE REALIZOVÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY:

KRAJE:
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MĚSTA:

NEMATERIÁLNÍ PODPORA:
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Organizaci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace NIPI
bezbariérové prostředí, o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za
rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277

Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 17. června 2022

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

