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Výroční zpráva společnosti  
Institut pro udržitelný rozvoj o.p.s. za rok 2021 

 
 

Základní informace a kontakty: 
 
Název organizace: Institut pro udržitelný rozvoj o.p.s. 
Druh organizace:  obecně prospěšná společnost 
Adresa:   Švermova 32/35, 460 10  Liberec X – Františkov 

IČ:   02586894  
E-mail:   info@ipur.cz 

Datum vzniku:  4. února 2014 

Ředitel: Mgr. Jiří Římánek, rimanek@ipur.cz 
Web:  www.ipur.cz 

 

Institut pro udržitelný rozvoj je nezisková organizace, jejímž posláním je propagace 
a praktické prosazování trvale udržitelného způsobu života. Cílem společnosti je 
aktivně přispívat a prosazovat takové změny ve společnosti, které povedou 
k odpovědnějšímu a trvale udržitelnému hospodaření jak s přírodními, tak i finančními 
zdroji.  

Důležitou oblastí, které se IPURu věnuje, je obnova biodiverzity a adaptace na změnu 
klimatu. V partnerství s neziskovou společností Čmelák - Společnost přátel 
přírody z.s. usiluje o realizaci i propagaci opatření, která pomáhají zadržovat vodu 
v krajině, a tím zamezují vysychání krajiny a zániku přirozených podmínek pro život 
řady rostlinných a živočišných druhů.  

Dále se IPUR zaměřuje na odbornou informační a lidskou podporu fyzickým 
a právnickým osobám, již se setkaly s projevy korupce a chtějí samy aktivně snižovat 
prostor pro korupci. Pro střední školy realizuje semináře na téma korupčních rizik 
při veřejných zakázkách formou strukturované inscenace. Cílem je obohatit společnost 
o jedince, kteří získají další kompetence a rostou v uvědomělé občany a zodpovědné 
voliče. IPUR dále provozuje web nasliberec.cz, který se věnuje nezávislé, 
investigativní, analytické a na boj s korupcí zaměřené žurnalistice na úrovni regionu. 
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Popis činností: 
 

• Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí.  

• Spolupráce s firmami, městy a obcemi při ochraně životního prostředí.  

• Podpora environmentálně odpovědného chování a produkce.  

• Přeshraniční a mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí.  

• Prosazování myšlenek, postupů a projektů vycházejících z konceptu udržitelného 
rozvoje.  

• Poradenství v oblasti mitigace a adaptace na klimatické změny.  

• Podpora zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti veřejné správy 
a samosprávy.  

• Informování veřejnosti, pořádání veřejných besed a anket.  

• Ochrana veřejného zájmu a veřejných financí, včetně protikorupčních aktivit.  

• Příprava a realizace metodik pro střední školy na téma prevence korupčního 
jednání. 

• Prosazování principů transparentnosti ve veřejné správě.  

• Spolupráce s místními a krajskými samosprávami a se školami.  
 
 

Projekty realizované v roce 2021: 
 
Název projektu: Nové mokřady a tůně jako místa pro biodiverzitu v Libereckém 
kraji 2021 – 2024 
Podpora: Státní fond životního prostředí ČR z Programu „Životní prostředí, 
ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů 2014-2021 
Partner projektu: Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. 
Termín realizace: 2021–2024 
Rozpočet: 9 829 865 Kč 
Dotace od SFŽP: 5 200 000 Kč 
Náplň projektu: V rámci realizace projektu dojde k vytvoření nových a k obnově 
stávajících přírodních lokalit pro zlepšení podmínek min. 20 chráněných 
a ohrožených druhů rostlin a živočichů z červených seznamů. Hlavními aktivitami 
jsou jednání s vlastníky pozemků, příprava konkrétních projektů, vytváření nových 
tůní a mokřadů, realizace opatření pro podporu biodiverzity a navazující osvětové 
aktivity.  
 
Název projektu: Mokřady Česká Ves – 1. etapa 
Donátoři: MŽP ČR – Operační program Životní prostředí a Liberecký kraj  
Partner projektu: Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. 
Termín realizace: 2020–2024 
Rozpočet: 5 726 394 Kč 
Náplň projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení retenční kapacity a biodiverzity území 
v k. ú. Česká Ves v Podještědí. V rámci projektu bylo revitalizováno 3,9 hektarů 
mokřadů vytvořením 22 tůní o celkové rozloze cca 7.700 m2 a přerušeny místní 
meliorace. Na podporu biodiverzity zde vznikly nové biotopy, v plánu je i lepší 
zpřístupnění lokality pro veřejnost.   
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Název projektu: Obalová výzva 
Donátoři: Ministerstvo životního prostředí ČR, Liberecký kraj a hlavní město Praha 
Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 5. 2022 
Rozpočet: 576 378,5 Kč 
Výše dotace z MŽP: 249 972 Kč  
Výše dotace z Libereckého kraje: 119 878 Kč  
Výše dotace z hl. m. Prahy: 200 000 Kč  
Náplň projektu: Projekt přispěl k úsilí o předcházení vzniku odpadů redukcí 
nadměrných obalů. Mapovali a analyzovali jsme nadměrné a zcela zbytečné obaly, 
výstupy analýzy zpracovali do přehledných názorných infografik. Databázi nevhodně 
balených výrobků jsme díky soutěži a zapojení spotřebitelů rozšířili 
 na cca 100 příkladů. Informovali jsme na webu a Facebooku, šířili osvětu v článcích 
i prostřednictvím názorných videí. S podněty na redukci obalů a zefektivnění 
přepravy jsme oslovili 14 výrobců a prodejců. O nedodržení povinnosti výrobce 
dle zákona o obalech jsme podnětem informovali Českou obchodní inspekci 
 a ve zdlouhavém řízení usilovali o to, aby ČOI daný případ skutečně prošetřila. 
Všechny aktivity směřovaly k naplňování hlavního účelu zákona o obalech, 
tj. prevence vzniku odpadu z obalů. 
 
Název projektu: Společně a efektivně proti korupci 2020 - 2021 
Donátor: Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund  
Termín realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022 
Rozpočet: 3 416 578 Kč 
Výše dotace od Nadace OSF: 84.965 eur  
Náplň projektu: Cílem projektu bylo zmenšení prostoru pro sofistikované korupční 
jednání, omezení zneužívání veřejných zakázek, a to na základě pilotního projektu 
v Libereckém a Ústeckém kraji. Výstupy projektu byly analýzy veřejných zakázek 
z oblasti stavebnictví a služeb veřejné dopravy, příprava podkladů pro software 
ke sledování a vyhodnocování veřejných zakázek, spolupráce s občanskými aktivisty 
v Ústeckém kraji a dále posílení kapacit naší organizace. 
 

Název projektu: Inscenační výuková metoda jako prevence korupčního jednání 
Donátor: Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Rozpočet: 464 420 Kč 
Výše dotace: 320 698 Kč  
Náplň projektu: Studenti během výukového bloku podstatně zlepšili své znalosti 
o projevech korupce a jejích příčinách a posunulo se jejich povědomí o tom, jak 
korupce ovlivňuje jejich život, jak ochuzuje i je samotné, jak ji mohou rozpoznat, jak 
proti ní lze postupovat. Vzhledem k použité metodě strukturované inscenace se tak 
stalo pro ně zajímavou a přitažlivou formou, takže výuka byla velmi efektivní. Byla 
naplněna potřeba studentů poznávat svět kolem sebe. Učitelé, kteří vyučují základy 
společenských věd, občanský a společenskovědní základ či občanskou výchovu, 
získali konkrétní, ucelený a efektivní nástroj, jak mohou téma korupce vyučovat. 
Podle tohoto vzoru si pak mohou vytvářet vlastní výukové bloky. 
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Název projektu: Proti korupci na regionální úrovni 
Donátoři: Ministerstvo spravedlnosti ČR a Nadační fond nezávislé žurnalistiky ČR 
Rozpočet: 447 676 Kč 
Výše dotace od MSp: 308 512 Kč  
Výše dotace od NFNZ: 125 000 Kč  
Náplň projektu: Veřejnost byla systematicky, pravidelně a kvalitně informována 
na webu www.nasliberec.cz a na něj napojených sociálních sítích o občanském dění 
ve městě a na kraji, ale především o korupčních kauzách, rizicích, správě veřejného 
majetku i o formách boje s korupcí a klientelismem. 
 

Název projektu: Poradenství pro zastupitele Libereckého kraje 
Donátor: Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Rozpočet: 309 667 Kč 
Výše dotace od MSp: 192 861 Kč  
Náplň projektu: Provedli jsme analýzu programů, resp. materiálů, k osmi zasedáním 
Zastupitelstva  Libereckého kraje, a to od března do listopadu 2021. Vybrané body, 
které jsme na základě svých zkušeností a po analýze podkladových materiálů 
vyhodnotili jako nejzásadnější nebo obsahující korupční potenciál, jsme následně 
popsali v dopise pro zastupitele. Během rozborů materiálů k zasedáním 
zastupitelstva jsme zároveň analyzovali některé metodické postupy nebo přímo 
oblasti rozhodování, které by se mohly stát zdrojem potencionálních problémů 
při správě kraje. Týkají se zejména zadávání a kontroly veřejných zakázek 
a majetkových transferů. Své postřehy a doporučení jsme seřadili do několika okruhů 
a zpracovali do podoby návrhu na vytvoření systémových protikorupčních interních 
opatření. Věříme, že přispějí k zefektivnění činnosti zastupitelů i k větší 
transparentností při nakládání s veřejnými prostředky a v optimálním případě 
i k úsporám. 
 

Název projektu: Bezplatné právní poradenství na úrovni regionu 
Donátor: Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Rozpočet: 140 446 Kč 
Výše dotace od MSp: 83 824 Kč  
Poradenství jsme poskytli běžným občanům, kteří byli vystaveni korupčnímu jednání 
na úřadech, ale také podnikatelům, kteří museli odolávat sofistikovanější formě 
korupce například při jejich snaze čestně získat veřejnou zakázku. Občané se na nás 
obraceli častěji, než jsme původně očekávali, a byli vděčni za pomoc. Občas se však 
stávalo, že jejich podněty se týkaly drobností, nebo nebyly opodstatněné, i těmto 
občanům jsme se však snažili vysvětlit kontext a poučit je. 
 
 

Vedlejší činnosti: 
 
Společnost neměla v roce 2021 žádnou hospodářskou činnost. 
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Organizační struktura a personální obsazení: 
 
Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. 
Správní rada: Ladislav Haidl, RNDr. Lenka Opočenská, Jindřich Gubiš 
Dozorčí rada: Ivana Jablonovská, Mgr. Daniela Fialová, Václav Smrkovský  
Členové správní a dozorčí rady nedostávají žádné odměny ani náhrady. 
Ředitel: Jiří Římánek 
Počet zaměstnanců: 12 zaměstnanců 
Pracovní pozice: projektoví manažeři, odborní pracovníci v oboru ekologie, analytici, 
redaktor, fundraiser, pracovník propagace, právník 
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Finance 
 
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2021 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2021 

 

 
 
 
V Liberci dne 29. června 2022 

 
 

 
 
 
 
Mgr. Jiří Římánek,  
ředitel 
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