
 

VVÝÝRROOČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  
 

o činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2012 
 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 
 
 

  
AAkkttiivviittyy  oorrggaanniizzaaccee  bbyyllyy  rreeaalliizzoovváánnyy  vv  oobbddoobbíí  oodd  11..  11..  22001122  ddoo  3311..  1122..  22001122  
  
CCííllee  oorrggaanniizzaaccee    
 

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. 
 
 

DDrruuhhyy  oobbeeccnněě  pprroossppěěššnnýýcchh  aakkttiivviitt  
 
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.  
 
 
ČČiinnnnoosstt  rreeggiioonnáállnníícchh  oorrggáánnůů  
 
V rámci koordinace činnosti organizace byly opět připomínkovány návrhy zákonů, 
vyhlášky a další předpisy týkající se bezbariérového užívání staveb. Stěžejním bodem 
připomínkování, tvorby a podávání námětů byla nová „bezbariérová vyhláška“, kdy se na 
nás obracela řada subjektů s žádostí o metodickou podporu. Dále pak bylo na úrovni 
výkonu místní úrovně státní správy a samosprávy usilováno o prosazení nových 
konzultačních středisek a vyjádření NIPI BP o.p.s. pro účely probíhajících stavebních 
řízení s cílem posílení ochrany veřejného zájmu pro oblast bezbariérového užívání staveb. 
V souvislosti s nutností ochrany veřejného zájmu (viz ust. § 132 odst. 3. písm. e) 
stavebního zákona) byl ze strany orgánů NIPI BP vyvíjen tlak na zvýšení četnosti 
provádění „fyzických“ kontrol staveb před kolaudačními řízeními. 

Bydlení zdravotně postižených osob – nadále je vedena evidence žadatelů o byty 
zvláštního určení pro pohybově postižené v jednotlivých oblastech, a to i přes 
přetrvávající neujasněnost státní politiky bydlení. Ve spolupráci s místními orgány 
samosprávy a státní správy (zejména odbory sociálních věcí, popř. i zdravotnictví) 
pomáháme hledat možnosti řešení bydlení a úprav v bytech zdravotně postižených osob. 

Materiálová a výrobková základna – pokračovala snaha o získání přehledu výrobců 
případně i dovozců výrobků, umožňujících bezbariérové užívání staveb. Průběžně jsou 
vydávány katalogové listy těchto výrobků, které jsou významnou pomůckou pro 
projektanty a další účastníky výstavby. 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 účastnili několika 
konferencí a seminářů s tématikou zdravotně postižených a bezbariérového užívání 
staveb. Na přelomu října a listopadu se uskutečnil aktiv konzultantů za účelem dalšího 
vzdělávání, ověření a získávání odborných znalostí. Také jsme pokračovali v přednáškové 
činnosti pro pracovníky stavebních úřadů ve spolupráci s krajskými úřady a zároveň i pro 
Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s cílem zvýšit 
kvalitu předkládaných projektových dokumentací. 
 
 
ČČiinnnnoosstt  aa  sspprráávvaa  kkrraajjsskkýýcchh  kkoonnzzuullttaaččnníícchh  ssttřřeeddiisseekk  

Základem územní organizační struktury jsou krajská a místní konzultační střediska, 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 a projednávání 
jejich doporučení s odbory sociálního zabezpečení příslušných obecních nebo městských 
úřadů – navrhování a prosazování u obcí úprav stávajících bytů dle potřeb osob pohybově 
případně zrakově postižených. 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 zdravotnictví, zajišťování zpětné 
vazby problematiky 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 většina odborných konzultantů NIPI BP, 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. 
 
 
Přehled konzultačních středisek NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 
 
Olomoucký kraj / ks-olomoucký@nipi.cz 
 
vedoucí:  Ing., Věra Berková, tel 777 285 712 
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 
• Šumperk, Generála Svobody 68, Po, St- 8:30-11:30, tel. 603 715 172 
• Přerov, náměstí Svobody 4, Po, St- 8:00-10:00, tel. 737 253 001 
• Prostějov, Kostelecká 4165/17, Čt (sudé týdny) 9:30-14:30, tel. 736 127 871 

 
 

Jihočeský kraj / ks-jihocesky@nipi.cz 
 
vedoucí:  Ing., Jiří Šilhavý, tel. 386 353 940 
střediska: 

• České Budějovice, Staroměstská 2608, St 13:00-15:00, tel. 386 353 940 
• Jindřichův Hradec, Janderova 144, St 13:00-15:00, tel. 723 673 804 
• 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 

 
 
Moravskoslezský kraj / ks-moravskoslezský@nipi.cz 
 
vedoucí:  Stýblová Barbara, tel. 603 440 763 
střediska: 

• Ostrava, Bieblova 3, St 9:00-12:00, tel. 603 440 763 
• Bruntál, Zeyerova 17a, ST 9:00-12:00, tel. 724 113 726 
• Havířov, Příčná 2, Po 9:00-12:00 (Příčná 2),  

     Široká 590/3, St 8:00-12:00 (Široká 590/3), tel. 603 440 763 



 

• Opava, Liptovská 21, po tel domluvě 737 180 625 
 
 
Jihomoravský kraj / ks-jihomoravský@nipi.cz 
 
vedoucí:  Ing., Pavel Žák, CSc., tel. 606 134 790 
střediska: 

• Brno, Malinovského náměstí 624/3, středa 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 

 
 
Liberecký kraj / ks-liberecky@nipi.cz 
 
vedoucí:  Ing., Jana Košťálová, tel. 731 519 237 
střediska: 

• Liberec, TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC, Fakulta umění a architektury, Katedra 
pozemního stavitelství, Košťálová Jana, Ing. (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 
 
 
Královehradecký kraj / ks-kralovehradecky@nipi.cz 
 
vedoucí:  Ing., Jana Košťálová, tel. 731 519 237 
střediska: 

• Hradec Králové, Pospíšilova 9, Út 14:00-16:00, St 10:00-12:00, tel. 605 088 500 
• Jičín, Prachovská 271, Po 8:00-18:00 (vždy po tel. domluvě) 604 160 081 

 
 
Kraj Vysočina / ks-vysocina@nipi.cz 
 
vedoucí:  Ing., Jaroslava Lorencová, tel. 736 685 536 
střediska: 

• Jihlava, Žižkova 20, St 14:00 – 17:00 (SŠ Stavební Jihlava), tel. 736 685 536 
• Havlíčkův Brod, Beckovského 1882, Gagarinova 1228 ,  Po 8:00 – 9:00 (pracoviště 

ul. Beckovského, Efekt Projekt), 8:00 – 10:00 (pracoviště ul. Gagarinova), tel. 
606 842 158 

• Třebíč, Karlovo náměstí 55 (Městský úřad Třebíč, odbor dopravy, č. dveří 308 III. 
patro), Po 10:00-12:00, tel. 607 505 494 

• Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, St 13:00 – 14:00 (Městský úřad, č. dveří 162 – malá 
zasedačka) tel. 737 782 225 

 
 
Středočeský kraj / ks-stredocesky@nipi.cz 
 
vedoucí:  Ing. Ervín Folta, tel. 605 429 172 
střediska: 

• Benešov u Prahy, Vlašimská 1922 (centrum ZP), St 10:00-14:00, tel.: 317 723 506 



 

• Kladno, Hřebečská 2680, St 9:00-12:00, tel. 607 505 699 
• Kolín, Sluneční 76 (centrum ZP), St 10:00 – 15:00 (Vždy každá 1. a 3. středa v 

měsíci) tel.: 321 723 933 
• Poděbrady, Karla Čapka 794, Po 10:00-14:00, tel. 603 279 348 
• Praha, Náměstí Republiky 3, Po 10:00-14:00, tel. 605 429 172 

 
 
Praha / ks-praha@nipi.cz 
 
vedoucí:  Ing., Jiří Frolík, tel. 602 234 105 
střediska: 

• Praha, Karlínské náměstí 12, kancelář č. 203, Út 9:00-14:00, tel. 602 234 105 
 
 
Zlínský kraj / ks-zlinsky@nipi.cz 
 
vedoucí:  Mgr., Blažena Šůstková, tel. 736 786 493 
střediska: 

• Zlín, Svatopluka Čecha 516 (dům seniorů a ZP), Po 14:00 – 17:00, tel. 736 786 493 
• Uherské Hradiště, 1. máje 53, Po 13:00 – 16:00, tel. 605 265 582   
• Bystřice pod Hostýnem, Československé Brigády 444, Út 16:00-18:00, tel. 603 

158 535 
 
 
Plzeňský kraj / ks-plzensky@nipi.cz 
 
vedoucí:  Ing. Stanislav Boháč, tel. 604 516 127 
střediska: 

• Plzeň, Náměstí republiky 202/28, St 8:00-11:00, tel. 604 516 127  
• Klatovy, Štorchova 497, Po 8:00 – 18:00 (každý sudý týden), tel. 728 915 927 

 
 
Ústecký kraj / ks-ustecky@nipi.cz 
 
vedoucí:  Cinkaničová Hana, tel. 737 60 98 15 
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 60 98 15 

• 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 (vždy 2. a 4. středa v 

měsíci), tel. 733 348 374  
 
 
Karlovarský kraj / ks-karlovarsky@nipi.cz 
 
vedoucí:  Skopová Hana, tel. 731 108 224 
střediska: 

• Karlovy Vary, Sokolovská 149, Po 10:00-12:00, tel. 731 108 224 
 
 



 

Pardubický kraj / ks-pardubicky@nipi.cz 
 
vedoucí:  Jaroslav Kaura, tel. 731 590 217 
střediska: 

• Česká Třebová, vždy po tel. domluvě 606 941 634 
• Svitavy, Wolkerova 18, Po 9:00 – 11:00, tel. 731 590 217 

 
 

ČČiinnnnoosstt  ooddbboorrnnýýcchh  kkoonnzzuullttaannttůů  

V rámci činnosti konzultačních středisek (nyní „Krajská a místní konzultační střediska“ – 
zodpovědnost za organizaci konzultační činnosti odborných konzultantů a související 
metodické podpory orgánům místní úrovně výkonu státní správy) bylo vypracováno 
značné množství 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. 

 

OOddbboorrnnéé  kkoonnzzuullttaaccee  vv  rrooccee  22001122  ––  cceelloorreeppuubblliikkoovvýý  ppřřeehhlleedd 

Region 
počet stanovisek 
k projektovým 
dokumentacím 

hodiny 
konzultační 
střediska 

   

Jihočeský České Budějovice 273 378.8 

Jihočeský Český Krumlov 30 35.5 

Jihočeský Jindřichův Hradec 23 6.5 

Jihočeský Písek 50 50.0 

Jihočeský Prachatice 31 2.0 

Jihočeský Strakonice 22 3.5 

Jihočeský Tábor 34 49.0 

Celkem kraj 463 525.3 

   

Jihomoravský Blansko 41 38.5 

Jihomoravský Brno - město 271 445.5 

Jihomoravský Brno - venkov 143 163.5 

Jihomoravský Břeclav 33 43.0 

Jihomoravský Hodonín 43 63.0 

Jihomoravský Vyškov 37 50.0 

Jihomoravský Znojmo 26 20.3 

Celkem kraj 594 823.8 

   

Karlovarský Cheb 50 25.5 

Karlovarský Karlovy Vary 118 83.0 

Karlovarský Sokolov 51 61.5 

Celkem kraj 219 170.0 

   



 

Královéhradecký Hradec Králové 92 124.4 

Královéhradecký Jičín 53 51.6 

Královéhradecký Náchod 48 37.0 

Královéhradecký Rychnov nad Kněžnou 28 17.3 

Královéhradecký Trutnov 55 76.4 

Celkem kraj 276 306.7 

   

Liberecký Česká Lípa 52 52.0 

Liberecký Jablonec nad Nisou 49 31.8 

Liberecký Liberec 103 121.5 

Liberecký Semily 42 78.3 

Celkem kraj 246 283.6 

   

Moravskoslezský Bruntál 61 84.0 

Moravskoslezský Frýdek - Místek 139 213.2 

Moravskoslezský Karviná 111 147.0 

Moravskoslezský Nový Jičín 96 141.4 

Moravskoslezský Opava 98 136.1 

Moravskoslezský Ostrava 250 457.1 

Celkem kraj 755 1178.8 

   

Olomoucký Jeseník 61 96.5 

Olomoucký Olomouc 157 127.0 

Olomoucký Prostějov 45 35.0 

Olomoucký Přerov 40 77.8 

Olomoucký Šumperk 147 288.5 

Celkem kraj 450 624.8 

   

Pardubický Chrudim 9 3.0 

Pardubický Pardubice 25 29.9 

Pardubický Svitavy 76 136.0 

Pardubický Ústí nad Orlicí 83 183.0 

Celkem kraj 193 351.9 

   

Plzeňský Domažlice 13 6.0 

Plzeňský Klatovy 26 13.5 

Plzeňský Plzeň - jih 40 29.0 

Plzeňský Plzeň - město 153 193.0 

Plzeňský Plzeň - sever 65 42.0 

Plzeňský Rokycany 36 52.5 

Plzeňský Tachov 15 8.0 

Celkem kraj 348 344.0 

   

Praha Praha 345 574.1 

Celkem kraj 345 574.1 



 

   

Středočeský Benešov 165 358.7 

Středočeský Beroun 39 24.0 

Středočeský Kladno 45 7.5 

Středočeský Kolín 29 30.0 

Středočeský Kutná Hora 22 22.0 

Středočeský Mělník 34 25.5 

Středočeský Mladá Boleslav 36 18.5 

Středočeský Nymburk 23 19.4 

Středočeský Praha - východ 69 51.3 

Středočeský Praha - západ 27 25.5 

Středočeský Příbram 29 4.0 

Středočeský Rakovník 31 4.0 

Celkem kraj 549 570.4 

   

Ústecký Děčín 56 101.0 

Ústecký Chomutov 26 13.5 

Ústecký Litoměřice 74 140.0 

Ústecký Louny 41 63.5 

Ústecký Most 39 32.0 

Ústecký Teplice 25 43.5 

Ústecký Ústí nad Labem 83 184.3 

Celkem kraj 344 577.8 

   

Vysočina Havlíčkův Brod 93 187.7 

Vysočina Jihlava 47 71.5 

Vysočina Pelhřimov 32 63.5 

Vysočina Třebíč 113 115.3 

Vysočina Žďár nad Sázavou 107 259.6 

Celkem kraj 392 597.6 

   

Zlínský Kroměříž 17 11.5 

Zlínský Uherské Hradiště 97 216.0 

Zlínský Vsetín 28 14.3 

Zlínský Zlín 125 301.8 

Celkem kraj 267 543.6 

   

Celkem 5 441 7 594,4 

 

 



 

Opět také musíme konstatovat, že co se týče stavebních úřadů, tyto stále důsledně 
nevyužívají nabídky odborné pomoci konzultačních středisek, což je pochopitelně škoda. 
Tento stav vede stále k tvorbě nových bariér. K systémovému zlepšení této situace by 
přispělo, kdyby tato střediska mohla svoji metodickou činnost provádět s přenesenou 
pravomocí neopomenutelného orgánu v oblasti správního řízení dotýkajícího se 
bezbariérové přístupnosti staveb. Činnost v rámci tohoto projektu byla vykonávána 
průběžně po celý rok 2012. Trvajícím problémem je pak trvající neznalost na straně 
projektantů a jejich nerespektování požadavků na bezbariérovou výstavbu. 
 
Mzdové náklady tvořily tradičně nejvyšší podíl na dotaci. Bohužel musíme konstatovat, že 
při hodinové sazbě 100,- Kč + odvody, neodpovídá výše dotace současné finanční realitě 
v oblasti odměňování (většina konzultantů má řádově v desítkách letou praxi, řada 
konzultantů jsou vysokoškoláci).  
  
  
HHoossppooddáářřsskkoo  ––  sspprráávvnníí  vvýýddaajjee    

V roce 2012 k žádným změnám v organizačním zajištění činnosti obecně prospěšné 
společnosti nedošlo. Aktivity v rámci tohoto projektu jako např. přidělování dotačních 
prostředků, metodického řízení činností v oblastech i v předávání podkladů pro 
konzultační střediska zůstaly zachovány.  

Výrok auditora je přílohou č. 1 výroční zprávy. 

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

 
OOrrggaanniizzaaccee  ooddbboorrnnééhhoo  kkoolleeggiiaa  
 
V rámci této aktivity byla zajišťována metodická pomoc i dozor nad činností odborných 
konzultantů. Cílem kolegia je na expertní a vědecké úrovni v přímé interakci s cílovou 
skupinou (vlastní členská základna osob se zdravotním postižením, odborní pracovníci 
naší organizace a zástupci dalších organizací NNS – např. NRZP ČR, SONS aj.) zajistit 
řešení problematiky přístupnosti prostředí a to ve všech souvisejících oblastech (i otázky 
sociální integrace, oblast zdravotnictví – podchycení některých specifických postižení a 
implikace řešení do legislativy a souvisejících norem …). Náplní činnosti odborného 
kolegia je oblast připomínkování legislativních opatření, norem a předkládání/zpracování 
návrhů řešení (tedy rozvoj problematiky), spolupodílení se na tvorbě požadavků na 
strukturu a zaměření edukačních aktivit občanského sdružení (jak oblast rozvoje 
vnitřních zdrojů, tak i podpora tvorby vzdělávacích materiálů pro využití třetími subjekty 
(především tedy stavební úřady).  
 
Z dalších aktivit je třeba ještě zdůraznit zaměření kolegia na publikační, vzdělávací, 
informační i osvětovou činnost. Vzhledem k roztříštěnosti řešení problematiky 
bariérovosti považujeme zařazení/zřízení tohoto odborného uskupení do struktury 
poradních expertních skupin MMR. Institut seskupil experty mnoha oborů, vstupuje do 
procesu uzavírání sektorových partnerství se zahraničními subjekty a je připraven toto 
odborné seskupení poskytnout k účelnému využití. Administrativní zajištění podnětů z 
„praxe“ a zároveň pak i administrace a koordinace činnosti odborných konzultantů byla 
zajišťována externím pracovníkem. 



 

PPřřeehhlleedd  ččeerrppáánníí  ffiinnaannččnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  
 
Přehled hospodaření roku 2012 
 
 Hlavní Vedlejší   
 Výnosy (nezdaňovaná)  (zdaňovaná) Celkem 
  činnost činnost   

Tržby za prodané vlastní výrobky , zboží a služby 1 235 327,54   

Tržby ostatní    

Provozní dotace - od obce 103 500   

                                -  od kraje 795 000   

                                -  od státu - MMR 1 000 000   

                                -  ostatní 42 000   

Dary a příspěvky od fyzických a právnických osob 108 000   

Členské příspěvky    

Ostatní příspěvky    

Ostatní výnosy 10 214,59   

Celkové výnosy 3 294 042,13   
    
    
 Hlavní Vedlejší   

 Náklady (nezdaňovaná) (zdaňovaná) Celkem 
  činnost činnost   

Spotřebované nákupy 270 773,26   

                    z toho: materiál na údržbu    

                                materiál ostatní 260 681,26   

                                el. energie 10 092   

                                plyn    

                                vodné    

                                teplo    

Služby 316 799,07   

         z toho: opravy a údržba 20 684,01   

                    nájmy 50 430   

                    cestovné 173 795,79   

                    ubytování    

                    stočné 56 841,03   

                    ostatní 4 013,24   

                    ostatní mimořádné 11 035   

Osobní výdaje (mzdy, OON + odvody) 2 235 022   

Daně a poplatky    

Ostatní náklady  285 432,80   

Odpisy 12 100   

Celkové náklady 3 120 127,03   
 

Rozdíl mezi náklady a výnosy je uveden v přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012 
 

Zůstatek ke dni 1. 1. 2012  

Celkem finanční prostředky 18 721, 41 
 

Zůstatek ke dni 31. 12. 2012  

Pokladna 4 336,- 

Na běžném účtu 5 008, 78 

Celkem 9 344, 78 



 

Přehled veřejných subjektů, od kterých NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. obdržela 
finanční dar nebo dotaci v roce 2012 na realizaci projektu: 
 
,,Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím ochrany 
veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb´´ 

 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj  1 000 000,- 

 
Region Částka dotace, daru 

Karlovarský kraj  100 000 

Královéhradecký kraj  85 000 

Liberecký kraj (mimo rozpočet, faktura)  70 000 

Moravskoslezský kraj  70 000 

Olomoucký kraj  80 000 

Plzeňský kraj  200 000 

Ústecký kraj  120 000 

Kraj Vysočina  150 000 

Zlínský kraj  75 000 

Celkem 880 000 
 
 

  

Města Částka dotace, daru 

Turnov  12 000 

Tábor  12 000 

Vimperk  2 000 

Třeboň  2 000 

Chodov  2 000 

Nejdek  2 000 

Ostrov  5 000 

Česká Skalice  2 000 

Kopidlno  2 000 

Vrchlabí  2 000 

Albrechtice  1 500 

Bohumín  2 000 

Havířov  6 000 

Opava  11 000 

Mohelnice  3 000 

Olomouc  10 000 

Kolín  6 000 

Třešť  2 000 

Valašské Meziříčí  6 000 

Zlín  25 000 

Pelhřimov  2 000 

Velešín  2 000 

Kuřim  5 000 

Hluboká nad Vltavou  2 000 

Celkem 126 500 

  



 

EEdduukkaaččnníí  aakkttiivviittyy  
 
V rámci přehlednějšího zadávání zakázek, výběru konzultantů, přehledu odvedených 
konzultací a celkovému pokroku technologií a nových komunikačních trendů byla 
zavedena internetová aplikace, zajišťující rychlejší a efektnější správu zakázek.  
Z důvodu nedostatku finančních prostředků byla metodika realizována pomocí vydávání 
metodický listů. Školení konzultantů probíhalo v regionech s ohledem na získané 
regionální podpory. 
 
 
ZZáávvěěrr 

Trvajícím problémem je stále neznalost na straně projektantů a jejich nerespektování 
požadavků na bezbariérovou výstavbu. Z tohoto důvodu bude i nadále potřeba zajistit 
ochranu veřejného zájmu pro oblast bezbariérového užívání staveb ze strany 
nekomerčního subjektu. Proto, jakožto organizace zdravotně postižených občanů, 
považujeme naši činnost i pro další období za velmi potřebnou. 
 
 
 
Za NIPI BP, o.p.s,  
 
 
 
Ing. Mgr. Petr Běhunek / předseda správní rady 
 
 
 
Barbora Bendová /  ředitel NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekt: 

 
,,Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím 
ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb´´ 
 
 
 

 
 
 

MĚSTA, OBCE:  

 
Albrechtice 

  

Bohumín  

 

Česká Skalice  

 

Havířov  

 

    

Chodov 

 

Kolín 

 

Kopidlno 

  

Kuřim  

 
    

Mohelnice  

 

Nejdek 

  

Olomouc 

  

Opava  

 

    

Ostrov  

 

Pelhřimov  

 

Trutnov 

 

Třeboň  

 
    



 

 

 

Třešť 

  

Uničov 

  

Valašské Meziříčí 

   

Velešín 

  

    

Velké Meziříčí  

 

Vrchlabí  

 

Zlín 
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