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PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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Zpráva o podílu NIPOS
na plnění plánu v roce 2021

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
na období 2021-2025
Zpráva o podílu NIPOS na plnění opatření za rok 2021
NIPOS přispíval k plnění Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením zejména v oblasti statistického zjišťování a poskytoval měsíčně
informační servis (Kalendárium kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů,
které byly podpořeny z dotačního programu Ministerstva kultury). Instituce se také podílela na
organizaci významné integrované divadelní přehlídky OTEVŘENO v Kolíně, ve spolupráci
s Evropským centrem pantomimy neslyšících v Brně, z. s.
1. Statistická zjišťování
V r. 2011 byly návrhy na statistická zjišťování rozšířeny o údaje vztahující se k výše uvedené
problematice. Jedná se o roční statistická zjišťování, data za r. 2021 budou k dispozici v květnu
2022 po skončení sběrů dat.
Náplň této činnosti NIPOS spadá především do plnění 15.1 Cíl: Zpřístupňování památek,
divadel, muzeí, kin, knihoven a dalších kulturních zařízení, včetně jejich služeb. (str. 75)
V současné době jsou k dispozici následující údaje za rok 2020:
Muzea
Počet muzeí, galerií a památníků v provozu
Počet m² celkové výstavní plochy (pro stálé expozice)
z toho počet m² pro bezbariérový přístup
Počet skupin absolvujících spec. doprovodné programy
k výstavám a expozicím
z toho pro zdravotně handicapované
Počet titulů vydaných audiovizuálních děl
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na hmotných nosičích
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na internetu
Katalogizace v elektronické podobě
Digitalizace sbírkových předmětů
Památky
Počet památek celkem
Počet prohlídkových tras
z toho bezbariérových
Počet titulů vydaných audiovizuálních děl
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na hmotných nosičích
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na internetu
Materiály pro návštěvníky se zdravotním postižením - tištěné
Materiály pro návštěvníky se zdravotním postižením - zvukové

470
851 797
620 469
10 220
158
466
3 289
18
136
6 448
66,1%
20,6%

332
719
149
1
1 000
0
0
132
109
26

Divadla
Počet divadel, vč. stagion celkem
Počet stálých scén a sálů
z toho s bezbariérovým přístupem
Počet návštěvníků celkem
z toho handicapovaných

275
319
225
3 029 912
17 607

Veřejné knihovny
Počet knihoven zřizovaných MK, kraji a obcemi celkem
z toho s bezbariérovým přístupem

5 295
403

Kulturní zařízení (kulturní domy, centra volného času apod.)
Počet kulturních zařízení celkem
z toho s bezbariérovým přístupem

597
388

Festivaly umělecké
Počet vybraných festivalů celkem
z toho s bezbariérovým přístupem
Počet návštěvníků celkem
z toho handicapovaných

266 (z toho 8
převážně pro
handicapované)
219
2 252 323
1 271

Vydavatelé neperiodických publikací
Počet vydavatelů
Počet titulů vydaných audiovizuálních dokumentů
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na hmotných nosičích
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na internetu
Knihovna pro nevidomé K. E. Macana
Typy dokumentů
Knihovní jednotky
Braillovo písmo
Zvukový dokument
Hudebniny v Braillově písmu
Elektronické dokumenty

826
1 694
972 130
129
24 668
1783

Celkem
20 803
2 548
13 935
3 263
1 057

2. Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
Opatření 15.3.1 Spoluvytvářet prostor, v němž se umožní osobám se zdravotním postižením
uspokojovat své kulturní potřeby, realizovat vlastní tvorbu, a to podporou kulturních aktivit
právnických a fyzických osob.

Dvě zaměstnankyně NIPOS jsou členkami komise pro hodnocení projektů ve výběrovém
dotačním řízení v programu Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
(MK).
Útvar CIK zpracovává Kalendárium kulturních akcí subjektů podpořených dotací MK z výše
uvedeného programu. Jedenkrát měsíčně z podkladů těchto subjektů provádí aktualizaci
kalendária, zasílá MK. Kalendárium je zveřejňováno na webu MK.
NIPOS každoročně odborně spolupracuje s Evropským centrem pantomimy neslyšících v Brně,
z. s. a podílí se na zajištění celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla OTEVŘENO
v Kolíně včetně mezikrajových přehlídek. V roce 2021 stejně jako v roce předchozím byla
zrušena mezikrajová předkola, která byla připravena v Hradci Králové, Plzni, Jablonci nad
Nisou a Brně. Jedná se o ojedinělou a velmi kvalitní integrovanou celostátní akci s mezinárodní
účastí. NIPOS zveřejňuje propozice, podává konzultace, podílí se na výběru účastníků a na
sestavení odborné poroty. Vybrané inscenace pak prezentuje na vrcholné mezidruhové
přehlídce amatérského divadla ČR Jiráskův Hronov. Spolupořadatelem je Městské divadlo
v Kolíně. Celostátní přehlídka proběhla v roce 2021 v posunutém podzimním termínu pod
záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, Středočeského
kraje a Městského úřadu Kolín.
4.13 Zaměstnávání
V §81, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů je stanoven
povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců ve výši 4%.
Tento povinný podíl činil 4% z 56,94 celoročních průměrných přepočtených zaměstnanců, tzn.
2,27 zaměstnanců. V roce 2021 NIPOS splnil tento stanovený povinný podíl zaměstnávání osob
se zdravotním postižením.

Období
2020
2021

Skutečný počet
zaměstnaných OZP
2,40
2,46

2,46

2,46

Skutečný počet
zaměstnaných mužů se ZP
0
0

0

0

Odvod do státního
rozpočtu v Kč

Počet osob, za které
byl proveden odvod
do státního rozpočtu

Odběr výrobků
a služeb (nahrazující
počet zaměstnaných
OZP) přepočtený
na osoby

2,46

Plnění povinného
počtu zaměstnanců
se ZP skutečným
zaměstnáváním v %

0

Skutečný počet
zaměstnaných OZP

Skutečný počet
zaměstnaných žen se
ZP

2,27

Skutečný počet
zaměstnaných mužů
se ZP

56,94

Povinný počet
zaměstnanců se ZP

Průměrný počet
zaměstnanců

Opatření 11.2.2 Podporovat zvyšování počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením
a předkládat informaci o vývoji zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v jednotlivých
resortech.
Indikátor: Vývoj počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením (posuzuje se meziroční
pokles či nárůst tohoto počtu).
Zprávu tvoří doplnění údajů do 2 tabulek:

0

Skutečný počet
zaměstnaných žen se ZP
2,40
2,46
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