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1/ Úvod: TÉMA BEZBARIÉROVÁ PŘÍSTUPNOST – vyhl. MMR ČR č. 398/2009 Sb. 

… poděkování za možnost prezentovat postavení NIPI ČR o.s., byť tato organizace v rámci 

stávajícího právního prostředí a kompetenčního vymezení není v rámci procesu investiční 

výstavby v pozici dotčeného orgánu ve smyslu ustanovení § 136 zák. č. 500/2004 Sb. správní 

řád, zároveň neexistuje v rámci ČR subjekt, který by odpovídal a chránil veřejný zájem v této 

oblasti. Proto NIPI ČR svým způsobem supluje neexistující orgán státní správy pro oblast 

bezbariérové přístupnosti a díky svým aktivitám napomáhá v této oblasti chránit veřejný 

zájem. Tedy klíčovou aktivitou organizace NIPI ČR (dříve SŽPZP v ČR) je bezbariérová 

přístupnost. NIPI ČR (jako spíše ombudsman) sice nemá pozici rozhodování – nemá 

odpovědnost, ale postavení dozoru na nedodržování bezbariérové přístupnosti – vyhl. MMR 

č. 398/2009 Sb. Odpovědnost mají orgány státní správy, odborní konzultanti NIPI ČR byť 

získávají Osvědčení zkouškou za přítomnosti zástupce MMR ČR, nejsou oficielně 

ustanovování státní správou, ale pouze jen jmenováni odborným orgánem na základě 

prokázání předmětných znalostí. Řada z nás OK NIPI ČR jsou projektanti či bývalí 

projektanti, někteří i členové komory ČKAIT. V úvodu ještě musím zdůraznit, že 

o architektonických bariérách a posuzování přístupnosti staveb by měli právem 

spolurozhodovat z veřejnosti zejména lidé, kterých se daná problematika týká – tj. osoby se 

zdravotním postižením. 

Sebelepší architekt, projektant či státní úředník nemůže uspět s návrhem, pokud nepřesvědčí 

občany, kterých se to týká, o „své pravdě“. Je proto kriticky důležité, aby zájmové skupiny, 

tedy v daném případě lidé se ZdP, byli účastníky rozhodovacího procesu, a to již od počátku – 

konzultace k PD, stanoviska k PD až po realizaci staveb. 

Aktualizovaný seznam celostátní sítě OK NIPI ČR – viz. webové stránky nipi.cz (navíc je 

seznam OK s Oprávněním zveřejňován ve Věstníku MMR ČR). Nově je v organizaci 

zavedeno, že konzultaci či metodické stanovisko k PD stavby již nemusí vyhotovit jen OK 

v daném regionu, ale v dnešní době elektronické komunikace i další OK v rámci celostátní 

sítě, na kterého se investor, projektant či stavební úřad obrátí. Aktualizovaný seznam OK 

NIPI ČR a ostatní informace o organizaci včetně kontaktů lze získat na www.nipi.cz.  

   Téma bezbariérová přístupnost se netýká jen pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace tj. osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a ment. postižením, ale i osoby 

pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří 

let věku. 

 

2/ - viz část textu z příspěvku ze Stavebně správní praxe Ing. Petra Nováka z MMR ČR: 

       BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Dotazy z praxe týkající se aplikace bezbariérové vyhlášky (únikové cesty, vyhrazená 

parkovací stání, vstupy do budov a dveře, ovládání oken ve stavbách občanského vybavení, 

WC kabina pro osoby na vozíku s asistencí, bytový dům s občanskou vybaveností – stavba 

bytového domu a v jeho přízemí občanská vybavenost, výtahy a zdvihací plošiny, výjimky 

z bezbariérového užívání staveb apd.). 

3/ Stavby realizované s podporou finančních prostředků EU - výsledky auditu vybraných 

staveb v rámci celé ČR z pohledu dodržení bezbariérové přístupnosti, který si od NIPI ČR 

vyžádalo MMR ČR. Dobrou zprávou vyhodnocení bylo, že 60 % staveb bylo označeno jako 

zdařilých, u 20 % staveb byly závady, které lze bez větších časových a finančních nákladů 

odstranit. Bohužel cca 20 % zkolaudovaných staveb bylo z pohledu bezbariérového užívání 

zcela v rozporu s platnou legislativou – vyhl. č. 398/2009 Sb. a jsou předmětem podnětů pro 

porušování platné legislativy. 

http://www.nipi.cz/


Na příkladu jedné z nevydařených staveb (viz. audit bezbariérovosti stavby) chci upozornit na 

řadu pochybení na různých stranách:  projektanta i stavebního úřadu (zejména nesplnění 

požadavků z předepsaného obsahu PD – viz. vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb). 

Řadou pochybení pracovnice SÚ u předmětné stavby se stalo evidentní, že stavba je 

zrealizovaná, zkolaudovaná způsobem, který znemožňuje její užívání a již dlouhodobě 

přetrvává závadný stav, jež ohrožuje zdraví osob (osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace) i majetek třetích osob (nevyřešený přístup a příjezd ke stavbě). Stavební úřad tak 

měl v daném případě nařídit odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon. S ohledem na dosavadní přístup a postup SÚ je zřejmé, že 

konkrétní pracovnice SÚ se ve věci nesnažila sjednat nápravu (vliv údajně nadřízeného 

starosty OÚ, jako zástupce stavebníka a zároveň zaměstnavatele pracovnice SÚ). Nesnažila se 

sjednat nápravu, ačkoliv taková povinnost SÚ přísluší přímo ze zákona. Naopak tento SÚ je 

dlouhodobě nečinný a nadále přehlíží nezákonný stav, který bezprostředně ohrožuje veřejný 

zájem.   

Konkrétně citováno z auditu z této nezdařené stavby, která se stala dlouhotrvající kauzou 

(reakce nejen v médiích a podněty ke KÚ, nakonec bude zřejmě muset rozhodovat nejvyšší 

správní soud). Jde o stavbu s podporou financování z fondů EÚ v Olomouckém kraji, a proto 

se jí věnovala zvláštní pozornost. 

Dílčí momentální stav k dané kauze je následující: 

Projektant vůbec neřešil přístup v rozsahu odpovídajícím rozsahu a účelu objektu. 

Stavební úřad nezhodnotil obsah předkládané PD, nezhodnotil správně přístupnost objektu 

jako celek (zejména z pohledu bezbariérové přístupnosti do areálu stavby, neúplná PD).  

Výmluvy stavebníka - náhradní přístupnost je zajištěna po cizích pozemcích na základě 

dohody o užívání. Avšak se ukázalo, že dohoda je limitovaná na dobu trvání výstavby nikoliv 

v souladu s trváním stavby – každá stavba musí mít vyřešen zásadně trvalý přístup. Toto 

neřešili ani hygienici, ač je to také jejich povinnost. Výsledek - přístup do areálu centra 

kulturních služeb již zkolaudované stavby je zcela v bariérovém terénu - volně položené 

panely s výškovými rozdíly více jak 20 mm a spáry víc jak 15 mm dle naší vyhl. 

č. 398/2009 Sb., nerovnost obecně dle ČSN 7361175 je ještě přísnější. Kauza je na základě 

podnětu NIPI ČR opakovaně na stole odvolacího orgánu KÚ v Olomouci a očekává se zřejmě 

i rozhodování správního soudu. Úřednici SÚ, která neoprávněně kolaudovala stavbu 

a dopustila se řady pochybení, hrozí postih a stavebníkovi, jako příjemci dotace, hrozí krácení 

či vrácení dotace.  

 

    Závěr:  

Požádat zde přítomné zástupce SÚ o spolupráci např. oznámení o zahájení ÚŘ či SŘ zasílat 

i na příslušná KKS NIPI ČR. Respektive projektantům či investorům doporučovat, aby si 

kromě stanovisek dotčených orgánů pro dokladovou část získali také stanovisko NIPI ČR. 

Přispěje to k tomu, že nebude docházet ke zbytečným stížnostem, k podávání případných 

podnětů pro porušení zákona, průtahům v stavebních řízeních a koneckonců třeba i postihům 

pracovníka SÚ a navyšování nákladů při odstraňování závad staveb v rozporu s platnou 

legislativou. 

 

Ing. Jan Cidlík, člen prezídia NIPI ČR, odpovědný za koordinaci celostátní sítě OK 

e-mail: jancidlik@seznam.cz, mobil: 736 127 871  

                                                                                               

Díky za pozornost … 

 


