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Nestátní neziskové organizace - dotace pro rok 2015  

 
 
Obecné zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a každoročně hlavní 
oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím schvaluje vláda.  
 
V působnosti MMR je pro rok 2015 dotační program s názvem „Podpora a ochrana 
veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb".  
Mezi podporované aktivity patří: 

• podporovat správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se 
stavebními úřady 

• iniciovat řešení nebezpečných míst a iniciovat odstraňování architektonických bariér 
• zpracovávat a poskytovat metodické informace pro osoby s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí. 
 
Některé NNO mají v předmětu své činnosti různé formy rozvoje a péče o bezbariérové 
prostředí. Jejich předností je, že pracují bezprostředně s cílovou skupinou uživatelů staveb. 
Na základě získaných zkušeností šíří příklady dobré praxe, poukazují na nebezpečná místa 
a zpracovávají metodické materiály pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace. Dále jejich nezastupitelná role je v iniciativě vůči vývoji a inovacím nebo při 
ověřování funkčnosti nových řešení. Skoro vždy je pak poskytována konzultační činnost 
nebo odborné poradenství. 
 
Z hlediska stavebního zákona nejsou tyto organizace z titulu své činnosti účastníky 
stavebního řízení (§ 109). Za projektovou činnost ve výstavbě odpovídá projektant (§ 159), 
za přezkoumání podané žádosti o stavební povolení a připojených podkladů odpovídá 
stavební úřad (§ 111), který v případě potřeby může využít konzultaci či poradenství, 
popřípadě si může pro sebe obstarat písemné vyjádření (posudek). Požadavek na jejich 
dokládání stavebníkem k žádosti o stavební povolení není oprávněný (§ 110) a neformální 
dohoda o obstarání takového posudku je nežádoucí, respektive je obcházením zákona. 
V případě expertní součinnosti s NNO stavební úřad postupuje podle § 174 odst. 1 
stavebního zákona. 
 
Z uvedeného vyplývá, že posudek NNO k bezbariérovému užívání staveb není závazný a 
tímto způsobem ani nelze přenést odpovědnost stavebního úřadu nebo účastníka řízení na 
jiné osoby nebo organizace. Posudek tedy má povahu pracovní pomůcky sloužící k orientaci 
ve specifických aspektech přístupnosti staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace, například při posuzování staveb, změn dokončených staveb a změn v užívání 
staveb, popřípadě při odstraňování stávajících bariér ve veřejném prostoru. 
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V rámci dotačního řízení získaly podporu pro rok 2015 následující organizace a jejich 
projekty: 
 

� NIPI bezbariérové prost ředí, o.p.s.  na projekt „Činnost a správa celostátní sítě 
konzultačních středisek pro potřeby stavebních úřadů v rámci posuzování obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“ ve výši 
3 000 000 Kč; 
 

� Sdružení p řátel Konta Bariéry  na projekt „Celorepublikové poskytování informací o 
řešení bezbariérového užívání staveb“ ve výši 900.000 Kč; 
 

� Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s.  na projekt 
„Metodické centrum odstraňování bariér pro nevidomé a slabozraké osoby s 
působností v ČR“ ve výši 522 000 Kč; 
 

� Labská stezka  na projekt „Labská cyklotrasa - od pramene k moři - napříč Evropou - 
bez bariér“ ve výši 1 000 000 Kč; 
 

� Pražská organizace vozí čkářů na projekt „Mapování přístupnosti objektů a 
komunikací z pohledu osob s omezenou schopností pohybu - profesionalizace 
mapování a zpracování informací“ ve výši 500 000 Kč; 
 

� Česká abilympijská asociace  na projekt „Poradenská a konzultační střediska 
bezbariérovosti“ ve výši 500 000 Kč; 
 

� Liga vozí čkářů, o.s.  na projekt „S ligou proti bariérám“ ve výši 400 000 Kč; 
 

� TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.  na projekt „Bezbariérovost z hlediska osob se 
zrakovým postižením“ ve výši 110 000 Kč; 
 

� Asistence, o.p.s.  na projekt „Rozpouštíme bariéry“ ve výši 100 000 Kč; 
 

� TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.  na projekt „Vytváření bezbariérového prostředí pro 
osoby se zrakovým postižením na Střední Moravě“ ve výši 75 000 Kč. 

 
Celkem tak bude podpořeno deset organizací, každá s jedním projektem. 
 
Komentář k uvedenému seznamu: NIPI, Sdružení přátel Konta bariéry a SONS jsou 
organizace s působností na území celé České republiky. Ostatní organizace mají působnost 
regionální nebo nadregionální. 
 


