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ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGÁNŮ ČKA
ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČKA ZA OBDOBÍ
04/2014–04/2015
Představenstvo České komory architektů předkládá k projedná-

2. ČINNOST ČKA V OBDOBÍ 2014–2015

ní a schválení valné hromadě zprávu o činnosti představenstva

Představenstvo ČKA se v roce 2014 a 2015 zaměřilo na zlepšení

za uplynulé období, tedy od dubna 2014 do dubna 2015.

služeb pro své členy a na propagaci profese architekta i architektury obecně. Pokračovaly práce na stabilizaci vizuální identity ČKA

1.

Zpráva o plnění usnesení XXI. VH ČKA 2014

a na nových webových stránkách, které jsou plně zprovozněné

2.

Činnost ČKA v období 2014–2015

a pravidelně přináší aktuální a zásadní informace nejen z dění Ko-

3.

Závěry a zhodnocení činnosti představenstva ČKA
za období 04/2014–04/2015

mory. Počet a rozsah zadávaných úkolů představenstvem pracovním skupinám ČKA i Kanceláři ČKA s sebou nesl celoročně značné
pracovní nasazení všech účastněných. Vysoké pracovní nasazení
a spousta dobře odvedené práce představenstva ČKA, pracovních

1. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ XXI. VH ČKA 2014
Valná hromada, která se uskutečnila v Praze dne 26. dubna 2014,
představenstvu uložila:
1.1

skupin ČKA i Kanceláře ČKA přineslo během hodnoceného období
velké množství úspěchů a pozitiv. Následuje přehled toho, co se
povedlo prosadit za účelem zlepšení podmínek výkonu povolání
a rovněž zvýšení prestiže Komory i profese jako takové:

aby zajistilo obsazení funkce sekretáře Komory:
Plnění: Funkce sekretáře Komory byla obsazena ke dni

2.1

Honoráře: obrana proti nejnižší ceně

1. 1. 2015 na základě výsledků řádného výběrového říze-

ČKA vnímá jedinečnou příležitost a šanci pro úpravu

ní a schválení vybraného uchazeče na XII. zasedání před-

pohledu Evropské komise na principy výkonu povolání

stavenstva dne 2. 12. 2014. Funkci sekretáře od 1. 1. 2015

architekta, jež se odvíjejí od současné politické situace

zastává Ing. arch. Marie Špačková.

v Evropě i v ČR. ČKA se snaží těchto příhodných podmínek maximálně využít pro znovuuvedení principu regu-

1.2

aby prověřilo možnosti změny způsobu voleb:

lovaných honorářů. Komora vnímá situaci tak, že nikdy

Plnění: Byly důsledně pověřeny všechny podmínky,

během deseti let od pokuty 100 000 eur, kterou udělila

za jakých by bylo možné volby konat jinak než přímo

Evropská komise Belgii v roce 2004, nebyla lepší příleži-

na valné hromadě (tzv. korespondenční hlasování či

tost než nyní.

e-volby). Dle platného znění zákona o výkonu povolání

Připomínáme, že používání výkonových ceníků v ČR

nejsou distanční volby možné. Tento zákon totiž určuje,

svým rozhodnutím zakázal Úřad pro ochranu hospodář-

že je to valná hromada, která volí členy jednotlivých or-

ské soutěže (ÚOHS), který byl zřejmě inspirován stano-

gánů Komory (představenstvo, dozorčí rada, Stavovský

viskem Evropské komise (EK) a sankcí, kterou EK udělila

soud). Valná hromada je přitom vždy prezenční orgán,

belgické komoře architektů za vydání honorářového

tzn. že se členové musejí sejít na jednom místě. Výkla-

řádu. Proto se dnes u nás tvoří cena podle nejrůznějších

dem předmětného zákona toto nelze překlenout a není

metodik, např. podle ceníku UNIKA, vydaného soukro-

tedy možné, aby v současném legislativním stavu mohla

mým subjektem.

valná hromada fungovat na distančním principu.

Významná je také podpora Německa, které se v zájmu

Aktuálně je nicméně v legislativním procesu připravová-

obrany svého honoráře HOAI před EK snaží mobilizovat

na změna zákona o výkonu povolání, kdy Komora jako

ostatní země EU v úsilí o zavedení vlastních regulova-

jednu ze změn navrhuje také možnost distančních voleb.

ných honorářů.

Text příslušné části zákona, který byl předán Ministerstvu

Ve prospěch honorářů dále zafungovaly tyto skutečnosti:

pro místní rozvoj, zní takto:

•

10 let negativních zkušeností od zákazu regulova-

„Valná hromada ČKA nebo všichni řádní členové ČKA dis-

ných honorářů 2004 a zavedení kritéria výběru nej-

tančním hlasováním volí přímou a tajnou volbu na dobu tří

nižší ceny v ZVZ,

let z řádných členů ČKA členy představenstva, dozorčí rady

•

a Stavovského soudu, přičemž podrobné podmínky pro oba
způsoby voleb stanoví vnitřní předpisy ČKA.“

politické změny v ČR – nové ministryně pro místní
rozvoj (nejprve Věra Jourová a poté Karla Šlechtová),

•

politické změny v EU – nová Evropská komise,
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•
•

česká komisařka pro v ochranu spotřebitele, jíž se

ní celospolečenské ukotvení práce autorizované osoby

stala Věra Jourová

ve vztahu k dalším zainteresovaným stranám. Tento ma-

ochota českých profesních komor a komor z okru-

teriál bude také součástí metodiky skupiny honorářů, se

hu V4 (architektonické komory z oblasti Visegrádu)

kterou PS Standardy úzce spolupracuje.

ke spolupráci.
2.3

Koordinace ČKA a ČKAIT

V současnosti probíhají jednání s MMR za účasti PS Ho-

Na podzim 2014 se sešli zástupci obou komor s cílem

noráře, při kterých spolupracuje ČKA a ČKAIT. Probíhají

koordinovat připomínky k novelám stavebního zákona,

práce na manuálu ohledně stanovení a výpočtu hodin

zákona č. 360/1992 Sb. a k novele zákona o zadávání ve-

potřebných k vypracování projektové dokumentace

řejných zakázek. 19. listopadu se poprvé sešla společná

na základě stanovení ceny stavby. Stavební o proces by

pracovní skupina ČKA a ČKAIT PS Honoráře:

měl zároveň zohledňovat tzv. průměrnou bezpečnou

• obě komory se dohodly na spolupráci v oblasti regu-

cenu za hodinu. Následně bude možné vypočítat cenu

lovaných honorářů pro veřejné zakázky,

projektových prací.

• obě komory budou dlouhodobě spolupracovat
na obou variantách:

2.2

Standardy na webu ČKA

•

hodinové dotace,

Pracovní skupina pro standardy v říjnu 2014 dokončila

•

procenta z nákladů (obdobně např. německý
honorářový řád HOAI).

aktualizaci standardů a redakci celého obsáhlého materiálu, který vznikal posledních několik let za spolupráce

Výsledkem této spolupráce bylo uspořádání mimořádně

ČKA a ČKAIT. V uplynulém roce proběhla především ak-

úspěšné tiskové konference s titulem Nejnižší cena – trest-

tualizace částí urbanismu, materiál jako celek byl zjedno-

ní odpovědnost veřejného zadavatele. Na tiskové konfe-

dušen a zpřehledněn pro snadnou budoucí aktualizaci.

renci za ČKA vystoupil předseda Komory Ivan Plicka

Jednotlivé části standardů tvoří samostatné sešity, celko-

a předseda dozorčí rady a člen PS Standardy a PS Hono-

vě jsou provázány do jednotné struktury.

ráře Pavel Rada. Na straně ČKAIT k novinářům promluvil

Během práce na aktualizaci původních standardů sku-

předseda ČKAIT Pavel Křeček a Robert Špalek. Zadavate-

pina rozvíjela nový teoretický model standardů vychá-

le veřejných zakázek pak reprezentoval Zdeněk Mandík

zející z poučení ze stávající komplikovanosti materiálu

ze Svazu měst a obcí ČR. ČKA a ČKAIT veřejným zada-

a ze znalostí o způsobu používání standardů v zahraničí.

vatelům, přímo pak MMR, nabízejí vytvoření manuálu,

Cílem je zejména zajistit kompatibilitu s mezinárodními

který by zohledňoval základní atributy zadávání zakázek,

standardy ACE.

jako je cena a časová náročnost jednotlivých úkonů. Tis-

Pracovní skupina započala vytvářet koncepční tzv. „po-

kovou zprávu a mediální výstupy z tiskové konference

ziční dokument“ který definuje kroky a priority standardů

naleznete na webu ČKA.

pro delší časové období s vyjádřením cílů v krátkodobé
a dlouhodobé periodě. Hlavními výzvami jsou větší indi-
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2.4

Lobujeme za lepší zákony

vidualizace projektu podle potřeb klienta, jednoznačný

Ve srovnání s předchozím rokem je rok 2014 plný mno-

důraz na počáteční fáze projektu a objasnění práce archi-

ha aktivit na poli legislativy. Česká komora architektů

tekta více z pohledu koncepční nepostradatelnosti než

nezůstává stranou dění a aktivně se účastní probíhají-

potřebnosti z důvodů legislativních požadavků. Jako prv-

cích procesů. ČKA se v prosinci 2014, spolu s ostatními

ní krok k naplnění těchto základních tezí začala skupina

profesními komorami, stala oficiálním připomínkovým

vypracovávat ze stávajících standardů zjednodušenější

místem v mezirezortním připomínkovém procesu Legis-

materiál, který bude sloužit jako příloha smlouvy o dílo,

lativní rady vlády ČR. Jedná se o velký úspěch ČKA, neboť

tzv. check listy činností. Jejich podstatou je zpřehledně-

o možnost aktivní účasti na legislativním procesu se ně-

ní náležitostí projektu a jejich přeorganizování tak, aby

kolik let intenzivně snažila. Po té, co se postupně k této

nedocházelo k domnělému opakování prací, odstranily

snaze přidali další Komory, podařilo se stát se rovnocen-

se nejasnosti, co spadá pod nadstandard či inženýring

ným partnerem na legislativním bojišti. Základním argu-

apod. Pracovní podoba check listu pro všechny fáze je

mentem pro ostatní strany v procesu přípravy předpisů,

hotova a bude v krátké době vyvěšena na webu Komory

proč by nám měli naslouchat, je fakt, že zastupujeme vý-

k připomínkám autorizovaným architektům. S rozvíje-

konnou praxi a reálné zkušenosti při přípravě a realizaci

nou metodikou pracovní skupina upravila také základní

staveb a v tuto chvíli i fakt, že má možnost se aktivně

schéma standardů, tzv. matrix, který představuje základ-

legislativního procesu účastnit. Jedině ve spojení teorie

a praxe mohou vzniknout dobrá a smysluplná pravidla.

sahuje neméně důležitý odkaz na směrnici EU věnova-

Zákony a další legislativní dokumenty, za jejichž znění

nou Zelené infrastruktuře.

v současné době na jednáních s příslušnými orgány lo-

Po dlouhém úsilí se tedy nakonec podařilo, že 14. led-

bujeme a které aktivně připomínkujeme, jsou např. sta-

na 2015 Vláda ČR tento dokument schválila. Jedná se

vební zákon, zákon o výkonu povolání, zákon o za-

o klíčový a důležitý strategický dokument, který jasně

dávání veřejných zakázek, památkový zákon či EIA /

pojmenovává a definuje cíle a úkoly, o které se Komora

zákon č.. 100/2001, Sb. Zástupci ČKA se staly v několika

několik let intenzivně snažila, aby byly přijaty oficiálním

případech i členy Kolegia ministryně pro místní rozvoj

vládním dokumentem. Kromě jiného se v tomto doku-

a do různých poradních a jiných orgánů dochází i kro-

mentu podařilo zakotvit nutnost implementovat hono-

mě MMR na další ministerstva např. na MŽP. V tuto chvíli

rářový řád do legislativy.

probíhají intenzivní práce hlavně na stavebním zákonu,
který má během letošního roku dostat výrazně novou

2.6

Soutěže

podobu.

Za poslední tři roky dochází k nárůstu počtu regulérních

V rámci lobování za lepší zákony a za lepší podmínky

soutěží každý rok zhruba o desítku, takže již druhý rok

a prostředí pro členy Komory a pro další rozvoj profese

po sobě můžeme oznámit nevyšší počet architektonic-

bylo započato se založením takzvané „Ligy za archi-

kých soutěží v historii ČKA. Architektonické soutěže jsou

tekturu“. V rámci tohoto projektu se ČKA snaží získat

intenzivně propagovány v mediích týkajících se veřej-

podporu pro své aktivity a cíle mezi politiky, poslanci,

ných zadavatelů.

senátory, starosty a institucemi. Zároveň se snaží o další

Třetím rokem probíhá zhodnocení soutěží z předchozí-

zviditelnění a popularizaci profese.

ho roku. V otázce soutěží ČKA rovněž kooperuje s evrop-

Pozitivní výsledky jednotlivých jednání k příslušným zá-

skými kolegy v rámci ACE. Zástupci PS Soutěže se v roce

konům si můžete přečíst na novém webu.

2014 zúčastnili dvou setkání skupiny ACE. V březnu se
ČKA navíc stala hostitelem pracovního setkání právě

2.5

Politika architektury

skupiny ACE, na kterém spolupracuje v koordinaci s PS

ČKA několik let intenzivně spolupracovala s MMR na vy-

Zahraniční aktivity.

tvoření znění a následného schválení textu Politika architektury a stavební kultury ČR vládou České Republiky.

2.7

Zahraniční spolupráce

ČKA nejprve zformulovala dokument Politika architektu-

24. 9. 2014 v Bratislavě proběhlo setkání předsedů čes-

ry ČKA v roce 2011 a znovu v roce 2013. V letech 2013

ké a slovenské komory. PS Zahraniční aktivity dále

a 2014 principy obsažené v komorové verzi politice ar-

iniciovala schůzku komor Slovenska, Polska a Maďarska

chitektury ČKA prosazovala na jednání se zástupci veřej-

(tzv. V4), která proběhla 16. ledna 2015 v Brně. Hlavním

né správy a samosprávy. Materiál rovněž zaslala vybra-

tématem byla výměna informací o ACE a diskuse o mož-

ným politikům. V nové politické situaci se v roce 2014

nostech jednotného lobování ohledně honorářů. Se Slo-

MMR rozhodlo dosavadní principy politik jednotlivých

venskou komorou ČKA poslední rok již úzce spolupracuje

organizací (ČKA, ČKAIT a další) spojit v jeden finální text.

na vzájemném zastupování na akcích ACE a další výmě-

Komora byla na jaře 2014 požádána, aby sepsala své při-

ně informací. Společná pracovní schůzka V4 byla všemi

pomínky k textu MMR.

účastníky velmi pozitivně hodnocena. Byla velkým příno-

Na jaře a v létě 2014 proběhlo více debatních schůzek

sem hlavně z důvodu výměny informací mezi jednotlivý-

mezi ČKA a MMR. Komora opakovaně písemně zfor-

mi účastníky a došlo k dalšímu prohloubení spolupráce

mulovala připomínky a úpravy k jednotlivým paragra-

mezi jednotlivými Komorami V4. Schůzka byla završena

fům a přidala některé nové odstavce a principy. Dopis

memorandem o další spolupráci všech zúčastněných

Ing. arch. Josefa Morkuse z MMR ze 7. 10. 2014 dosa-

subjektů.

vadní činnost ČKA oceňuje a informuje o dalších krocích

Pokračuje také spolupráce s Evropskou radou architektů

vedoucích ke schválení textu Politiky architektury a sta-

(ACE). ČKA průběžně kooperuje s většinou pracovních

vební architektury ČR vládou ČR. MMR do pracovní ver-

skupin ACE. Zástupci PS Zahraniční aktivity se účastní

ze dokumentu na žádost ČKA doplnilo třetí oddíl týkající

většiny setkání pracovních skupin ACE. Za konkrétní

se vzdělávání a propagace architektury a kompletně pro

zmínku stojí účast na tzv. Peer review (30. 9. 2014 v Bru-

něj přijala memorandum, jež vyplynulo ze setkání OTTA

selu), kde zástupci všech komor členských států EU in-

na toto téma pořádaného v Plzni v dubnu 2014. Finální

formovali a obhajovali svoji konkrétní historii profese

text Politiky architektury a stavební kultury zároveň ob-

a konkrétní argumenty pro způsob regulace v jednotli-

5

vých zemích. ČKA pro tuto klíčovou schůzku na půdě EU

rubriku Diskuse, ve které jsou založena témata k roz-

připravila vyčerpávající a rozsáhlé odpovědi na zaslaný

pravě členů ČKA. Téma diskuse může založit kterýkoliv

dotazník.

člen ČKA. Webové stránky jsou úzce provázány s News-

Od roku 2013 konzultuje ČKA jednotlivá témata s dopi-

letterem a Bulletinem ČKA s cílem co nejvíce informovat

sovateli – členy neformální skupiny Zahraniční zkuše-

o dění v Komoře, včetně zpráv z představenstva, dozorčí

nosti, což jsou čeští architekti trvale žijící mimo republi-

rady a Stavovského soudu, případně pracovních skupin.

ku. Jejich komentáře jsou zveřejněny na webu ČKA.

Podobně jsou zveřejňovány také dokumenty Komory

Pracovní skupina ČKA Zahraniční aktivity (PSZ) sleduje

k důležitým tématům oboru (politika architektury, veřej-

činnost v Evropské radě architektů (ACE) a zajišťuje sdíle-

né zakázky, honoráře…). V rámci webu jsou po vzoru za-

ní informací pracovním skupinám ČKA. Své zástupce má

hraničních komor (např. RIBA) v rubrice Téma pak přímo

ČKA ve skupině ACE Standardy a pojištění, Soutěže & Za-

zveřejňovány texty věnující se ožehavým otázkám obo-

dávání veřejných zakázek a ve skupinách, jejichž činnost

ru. Již zveřejněné jsou např. Povodně, Veřejné zakázky,

se týká implementace evropské směrnice o uznávání

Participace, Městský architekt či Distanční volby.

odborných kvalifikací (PQD, RQI a ENACA). Zástupci ČKA
rovněž potvrdili účast na valné hromadě ACE a na jedná-
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ČKA a veřejnost

ní koordinační a finanční skupiny.

V roce 2014 ČKA posílila svoji pozici nejen ve vztahu

Za rok 2014 se PSZ zúčastnila 13 jednání v zahraničí.

ke správě a samosprávě, která pro nás zůstává klíčovým

Krom zmíněných jednání na pracovních skupinách ACE

partnerem, ale o Komoře bylo hodně slyšet i v masových

a ENACA, měla ČKA své zástupce také na mezinárodní

médiích. Ztrojnásobili jsme počet tiskových zpráv vydá-

konferenci v Ustroni a na konferenci Lokaal Architektur.

vaných ročně, na což média reagují s patřičným zájmem.

Výsledky práce v Pracovních skupinách ACE (WG ACE) se

Díky podpoře, jíž jsme např. vyjádřili nádraží v Havířově,

přímo promítají do aktivit PS ČKA. Závěry ACE skupiny

se architektura a architekti jakožto odborníci na danou

SoS (standardy a honoráře) vedly ke vzniku PS Honoráře,

problematiku dostali několikrát do hlavních vysílacích

ve které ČKA spolupracuje s ČKAIT na návratu regulo-

zpráv většiny televizních kanálů, a získali tak sympatie

vaných honorářů pro veřejné zakázky a přímo ovlivňují

u veřejnosti, která je z drtivé většiny pro zachování ná-

činnost PS Standardy.

draží. Na oblibu tohoto tématu u médií jsme v červnu za-

PSZ spolupracuje s pracovní skupinou Legislativa a Kan-

reagovali uspořádáním tiskové konference s podtitulem

celáří ČKA na formování dokumentů vyplývajících z člen-

Ochrana památek 20. století, kde kromě zástupců ČKA

ství ČR v Evropské unii.

vystoupili i odborníci z FA ČVUT, NPÚ či Národní rady pro

To se týká jednak implementace evropské Public Procu-

památky ICOMOS. Česká komora architektů a zejména

rement Directive a ve spolupráci s Ministerstvem školství

pak profese architekta jako taková, se tímto krokem více

(MŠMT) plní PSZ úkoly spojené s transpozicí Professional

přiblížila laické veřejnosti.

Qualification Directive (uznávání odborných kvalifika-

Současně jsme poskytli několik vyjádření do médií a ini-

cí – PQD). Součástí PQD směrnice je článek Transparen-

ciovali články propagující architektonické soutěže ja-

ce, jejíž úkolem je snížení počtu regulovaných povolání

kožto spolehlivý nástroj, jak transparentní cestou získat

v zemích EU.

kvalitní stavbu. Také se prohloubila spolupráce s nejzásadnějším kanálem v ČR – Českou tiskovou agenturou,
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Web ČKA

která informuje o většině našich aktivit. Dalším význam-

V listopadu 2014 byl dokončen definitivní přechod ze

ným partnerem je i Spolek posluchačů architektury, jenž

starých webových stránek ČKA na nové webové stránky

o našich akcích dává vědět studentům, čímž jsme dosáhli

ČKA. Výsledná podoba webových stránek vychází z při-

zvýšené účasti na komorových akcích. Pro velký zájem

pomínek členů Komory a odborníků k beta verzi, uvede-

studentů o spolupráci s ČKA rovněž plánujeme speciální

né do provozu na počátku roku 2014. Výsledná podoba

diskusi OTTA nejen pro studenty s pracovním názvem

webových stránek je uživatelsky příjemná a přehledná

Profese architekta a ČKA, která by měla částečně navázat

a odráží vyváženě široké spektrum činností Komory, vy-

na debaty o strategii Komory.

plývajících pro ni ze zákona.

Zároveň jsme uzavřeli několik nových mediálních spo-

Významnou součástí webových stránek je intranet –

luprací. Po úspěšném partnerství s novým a progresiv-

po jednoduché registraci a přihlášení se jsou členům

ním časopisem Smart Cities, nyní spolupracujeme s ča-

Komory nabídnuty rozšířené možnosti webových strá-

sopisem ERA21. Komorové články o architektonických

nek, zahrnující mj. nabídku služeb pro členy ČKA a také

soutěžích, městském architektovi, politice architektury

a dalších dokumentech ČKA nově najdou i zastupitelé

zejména pořizovatelům ÚPD – úřadům územního plá-

a zaměstnanci samosprávy v časopise a na portálu Veřej-

nování a obcím. Jeho cílem je poskytnout pomoc při vý-

ná správa, který vydává MV. O našich tématech informu-

běru projektanta územního plánu tak, aby byl dosažen

jeme v dalších relevantních periodikách, která jsou za-

optimální poměr mezi cenou a kvalitou.

měřena na státní správu a samosprávu (Veřejné zakázky

Dalším krokem, směřujícím k eliminaci současné neutě-

v praxi, Výstavba měst a obcí či Moderní obec, newsletter

šené situace při výběru projektanta, kdy jediným krité-

Národní sítě zdravých měst a Svazu měst a obcí).

riem je nejnižší cena (což vede zároveň k poklesu kva-

Na základě monitoringu médií a analýz nejdůležitěj-

lity s mnoha nevratnými dopady do území), je materiál,

ších zpráv kontaktujeme potenciální vyhlašovatele ar-

který byl naší PS zpracován na základě objednávky MMR

chitektonických soutěží a nabízíme spolupráci i dalším

v letošním roce pod názvem „Kritéria pro vyhodno-

organizacím s cílem zajistit profesi architekta adekvátní

cení ekonomické výhodnosti pro výběr zhotovitele

podmínky a českým sídlům další součinnost při tvorbě

územního plánu a regulačního plánu“. Potřeba řešení

veřejného prostoru. Mediální aktivity jsou pečlivě roz-

této problematiky je v souladu s úkoly formulovanými

važovány s cílem zajistit Komoře potřebnou podporu

v Politice architektury a stavební kultury ČR. Členové naší

v očích veřejnosti a dotčených orgánů. A právě ta nám

PS se také průběžně podíleli na zpracování standardů.

následně pomáhá budovat respektované postavení

V tuto chvíli jsou s MMR domlouvány kroky vedoucí

a jméno ve společnosti, a tím zároveň usnadňuje jedná-

ke spolupráci s ČKA na dalších konkrétních metodi-

ní na vládní úrovni a prosazování cílů, které vyplývají ze

kách.

zákona o výkonu povolání (např. správa profese, péče
o kvalitu vystavěného prostředí, ČKA jako pomocný od-
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borný orgán správy a samosprávy ČR).

Distanční volby
Pracovní skupina pro E-volby v této fázi doporučuje
na základě níže uvedených odpovědí dopisovatelů ne-
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Krajinářská architektura

formální skupiny Zahraniční zkušenosti následující:

Pracovní skupina si na počátku své činnosti stanovila své

•

priority (plánování krajiny, Zelená infrastruktura, vzdě-

uspořádat korespondenční distanční volby pomocí
dvou obálek (jako tomu je např. v Britské Kolumbii

lávání, veřejný prostor) a zahájila pracovní dialog s MŽP

a Québecu),

a MMR ve vztahu k Zelené infrastruktuře, ÚSES či arbori-

•

využít distribuci Bulletinu pro distribuci obálek (vložit obálky do Bulletinu),

stickým výkonům. PS dále připravuje jednání i s dalšími
•

ministerstvy – jmenovitě s MZE.

zajistit profesionální a společenský úspěch VH spo-

Ve spolupráci s IPR PS Krajinářská architektura zorganizo-

jením VH např. s vyhlášením výsledků Národní ceny

vala cyklus tří přednášek na téma Zelená infrastruktura

za Architekturu (vyhlášení ceny v předvečer VH)

jako zahraniční inspirace. 11. prosince pak přínosy toho-

a dalšími společenskými akcemi,

to cyklu shrnula debatou z cyklu OTTA (Otevřený think

•

zorganizovat vyhlášení Národní ceny za Architek-

tank architektů), jejímž výsledkem je stanovení strategie,

turu jako společenskou a výrazně medializovanou

jak se Zelenou infrastrukturou naložit u nás. Strategie pro

událost,

Zelenou infrastrukturu byla následně přijata Představen-

•

udílet body pro celoživotní vzdělávání za účast na VH.

stvem ČKA a je dostupná rovněž na webu Komory.
PS úzce spolupracuje s PS Urbanismus na téma pláno-
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Chystáme českou cenu za architekturu

vání krajiny, s PS Standardy na téma standardů výkonu

Představenstvo ČKA na svém říjnovém zasedání rozhodlo

povolání v krajinářské architektuře. PS se také velmi de-

o tom, že Komora bude vyhlašovat cenu za architek-

tailně zabývala Politikou architektury a stavební kultury

turu. Po několikaletých neúspěšných jednáních s vyhla-

ČR, jejím připomínkováním a doplněním témat týkající

šovatelem Grand Prix Obcí architektů se představenstvo

se krajiny a krajinářské architektury.

rozhodlo cenu vyhlašovat samostatně. Cena bude zajišťována realizátorem, který vzejde z výběrového řízení. Pod-
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Připravujeme další metodiky pro MMR

mínkou pořádání ceny přijatou na listopadovém zasedání

V oblasti urbanismu a územního plánování byl v roce

představenstva v roce 2014 je, aby ČKA nenesla žádné ná-

2011 a 2012 Pracovní skupinou pro urbanismus zpraco-

klady spojené s realizací, resp. aby pořádání ceny bylo pro

ván Metodický pokyn pro výběr zhotovitele územ-

ČKA ekonomickým přínosem. Představenstvo vyjádřilo

ního plánu s uplatněním soutěže o návrh a navazu-

svůj zájem vyhlásit cenu v roce 2015. Představenstvo po-

jícího jednacího řízení bez uveřejnění, jenž je určený

věřilo svého člena Radka Kolaříka zpracováním doposud
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připravených dokumentů z předchozích let a předložení

studentů z bakalářských na magisterské programy,

postupu příprav ceny. Představenstvu byly předloženy

včetně termínů obhajob a přijímacích řízení a při

koncepty základních dokumentů, spojených s přípravou

sledování profilu a uplatnění absolventů.

a realizací ceny (popis projektu, statuty, harmonogram,

•

Celoživotní profesní vzdělávání – pokračuje prá-

rozpočet, návrh postupu přípravy). Byla zahájena jednání

ce na systému celoživotního profesního vzdělává-

s několika potenciálními sponzory, mediálními partnery

ní (CPV): nabídky, ohodnocování a propagace akcí

a jsou podnikány kroky k úspěšnému vyhlášení 1. ročníku.

CPV s autorizovanými osobami. Celoživotní profesní
vzdělávání v oblasti architektury je z části rovněž in-
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tegrováno do implementace systému Politiky archi-

ČKA a vzdělávání

tektury a stavební kultury ČR.

Pracovní skupina Vzdělávání byla obdobně jako ostatní
•

PS po VH 2014 na základě rozhodnutí představenstva

Oblast základního a středního školství – PS

restrukturalizována. Při sestavování nové skladby PS bylo

Vzdělávání se spolu s organizací Plzeň 2015 podí-

snahou kumulovat některé úseky činnosti, aby se zvýšila

lela na pořádání konference Architektura ve vzdě-

efektivita činnosti PS.

lávání (1. 4. 2014) v rámci OTTA, ze které vzešlo

V roce 2014 se práce PS Vzdělávání soustředila zejmé-

výše zmíněné memorandum, a spolupracovala

na na spolupráci s představenstvem a PS Legislativa

na přípravě a projednávání Politiky architektu-

a státními orgány, zejména MMR a MŠMT při přípravě

ry a stavební kultury ČR, kde je vzdělávání na ZŠ

klíčových legislativních dokumentů týkajících se přímo

a SŠ jedním s pilířů tohoto dokumentu. Dále se

či nepřímo problematiky vzdělávání ve všech úrovních

podílela na mapování stávajícího stavu výuky

a úsecích sledovaných PS.

a struktury institucí i přípravě strategie prosazo-

Zejména šlo o v několika fázích probíhající spolupráci

vání architektury a kultury vystavěného prostředí

na přípravě Politiky architektury a stavební kultury ČR,

do rámcových vzdělávacích programů na ZŠ a SŠ

od komentování tézí přes vnitřní a vnější připomínkové

i předškolní výchovy, její naplnění v krátkodo-

řízení až po schválení vládou ČR. Přestože ve finální po-

bém a dlouhodobém horizontu, koordinací jed-

době dokumentu došlo k vícero úpravám, včetně skrom-

notlivých aktivit a sledování zajištění financování

ného rozpočtu na implementaci politiky architektury, jde

z grantů a prostředků na implementaci politiky

o významný milník vývoje iniciovaný a podporovaný ČKA,

architektury.
•

např. Memorandem o vzdělávání a architektuře mezi

Spolupráce při vzdělávání pracovníků státní

MŠMT a ČKA z roku 2009 nebo Memorandem Architek-

správy – proběhlo mapování a analýza současné-

tura ve vzdělávání přijatém v roce 2014 na OTTA v Plzni.

ho stavu profesního vzdělávání pracovníků stát-

Dále se členové PS Vzdělávání účastnili jednání o novele

ní správy zde v ČR i na zahraničních příkladech.

Autorizačního řádu ČKA, která byla po dlouhých a kom-

V rámci OTTA se uskutečnila přednáška a disku-

plikovaných jednáních na přelomu roku 2014 a 2015

se s francouzskou urbanistkou Annou Morriseau

konečně schválena, nebo implementací nové směrni-

z Institute National des Études Territoriale ve Štra-

ce EU o uznávání kvalifikací do zákona č.360/1992 Sb.

sburku, tedy z instituce, která ve Francii zabezpe-

a v neposlední řadě na jednáních o Pražských stavebních

čuje vzdělávání především zaměstnanců státní

předpisech.

správy. Byly kontaktovány organizace, jež by

Kromě legislativních aktivit a spolupráce na definování

v budoucnu mohly být do vzdělávání zapojeny.

parametrů politiky architektury se PS věnovala svým ob-

Tato oblast je rovněž významnou součástí Politiky

ligatorním činnostem.

architektury a stavební kultury ČR.

Okruhy činnosti pracovní skupiny:
•

8

Spolupráce s vysokými školami – spolupráce
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Hospodářská činnost ČKA

s MŠMT při notifikaci architektonických studijních

Představenstvo ČKA vnímá zásadní důležitost vyvíjení

programů v EU a spolu s MMR i na implementa-

hospodářské aktivity pod záštitou Komory, jež má po-

ci nové evropské směrnice do zákona č. 360/92

zitivní dopad na rozpočet ČKA. Představenstvo proto

Sb., spolupráce s Autorizační radou při jednáních

schválilo zásady pořizování následujících činností:

o novelizaci Autorizačního řádu a při aktualizacích

•

odborná stanoviska ČKA,

Seznamu škol s uznaným a příbuzným vzděláním,

•

odborné kurzy – příkladem mohou být Komorou

spolupráce s VŠ architektury na koordinaci vzá-

realizovaná výuka angličtiny, která v prostorách

jemné horizontální propojenosti škol při přechodů

pražské kanceláře funguje od října 2014.

Vyjednáváním s poskytovatelem pojištění Marsh

cí. Zaznamenali jsme nejen velkou účast studentů všech

se do rozpočtu ČKA navíc podařilo získat příspěvek

oslovených vysokých škol zaměřených na architekturu,

400 000 Kč. Oproti letům předcházejícím se jedná o ná-

urbanismus a krajinářskou architekturu, ale i velkou účast

růst 250 000 (meziročně pak o 100 000 Kč).

hostů neformálního večera, na němž proběhlo vyhlášení

Podařilo se zrealizovat výměnu PC techniky a servero-

výsledků a předání cen. Ty byly mimochodem velmi mo-

vého zajištění, jež přispělo k efektivnějšímu fungování

tivující. Kanceláři ČKA se pro oceněné kromě finančních

obou kanceláří. Zároveň se stabilizovalo personální

darů v celkové výši 50 000 Kč podařilo získat i dva profes-

obsazení Kanceláří Praha a Brno. Po ročním výpadku se

ní zájezdy. Laureát Ceny Českých center Vojtěch Jemelka

také podařilo zajistit spolupráci s externím spolupracov-

zamíří do některé z evropských poboček této organizace

níkem na akvizici inzerce do tiskovin ČKA a na zajištění

a celkový vítěz kromě finančního ohodnocené převzal

partnerství na akce Komory. Došlo ke změně zajištění do-

profesní zájezd do Chicaga na veletrh Neocon, který vě-

davatele datových služeb a změny telefonního připojení.

novala společnost ProInterier. Oceněné projekty si mů-

Bylo zajištěno nahrávání vybraných akcí ČKA přes Skype.

žete prohlédnout ve virtuální galerii na www.diplomy.cz.

První online vysílanou akcí byl OTTA na téma Komunitní

Obě zmiňované akce se zároveň podařilo plně financo-

bydlení (27. 11. 2014).

vat ze strany partnerů.

Pracovní skupina Hospodářská činnost jedná o pořádání

Na začátku prosince se rovněž uskutečnilo slavnostní

konferencí, workshopů a školení, která by byla cílená jak

předání Pocty ČKA 2012 a 2013. První ocenění získal in

profesně, tak na veřejnou správu.

memoriam David Kopecký. Cenu – diplom a šek v hodnotě 50 000 Kč, převzala manželka Davida Kopeckého

2.16

Europan

Bára s dcerou Sofií a maminka Davida Kopeckého. Laure-

ČKA poskytla základní zázemí pro činnost Europanu –

átem Pocty ČKA 2013 se stal významný teoretik Rostislav

opakovaných evropských soutěží pro architekty do 40

Švácha, který rovněž obdržel diplom a šek v hodnotě

let.

50 000 Kč Vyjádření poroty k oběma ročníkům Pocty naleznete na novém webu ČKA, stejně tak jako informace

2.17

Granty pro architekty

k možnosti nominovat svoji osobnost do Pocty ČKA 2014.

Od roku 2013 začala PS Granty spolupracovat s Institu-

V roce 2014 jsme nejen architektům nabídli 11 debat

tem umění na přípravě strategického dokumentu Mapo-

z okruhu OTTA (Otevřený think tank architektů) a dal-

vání kulturních a kreativních průmyslů v ČR (část nazva-

ší se připravují. Závěry z nich jsou obecně přístupné

nou Architektura zpracovává ČKA ve spolupráci s CCEA).

a slouží pro rozhodování představenstva. Výsledkem

Prezentace hotového dokumentu proběhla na začátku

z přínosných diskusí je například memorandum o vzdě-

letošního roku.

lávání, které se, jak již bylo zmíněno, stalo součástí Po-

ČKA od března 2014 jako službu členům poskytuje gran-

litiky architektury a stavební kultury ČR. Ze společné-

tový newsletter – informace o aktuálních grantech pro

ho networkingu architektů a politiků následně vznikl

architekty, jež jsou zveřejňovány na webu ČKA. Pro tuto

dokument Architektura pro komunální politiku,

službu byl zároveň vypracován Manuál žadatele o grant,

který za ČKA zformuloval architekt Petr Lešek. Materiál

který by měl každému žadateli z řad architektů pomoci

vznikl jako rozšíření Politiky architektury ČKA 2013 se

napsat kvalitní projektovou žádost.

zaměřením na problémy komunálních politiků. K textu

Byla navázána spolupráce s MPSV ohledně programu

se po jeho publikování přihlásilo více politiků a v ně-

podpory stáží pro mladé začínající architekty.

kterých případech se stal součástí koaličních smluv
v nových vedeních měst a obcí. Na setkání jsme rov-

2.18

Akce ČKA

něž zaznamenali zvýšený zájem u zastupitelů o pozi-

Architekti se letos ocitli na jedné lodi již počtvrté. Ne-

ce městského architekta. Tento zájem jsme ještě více

formálnímu příjemně strávenému večeru na Farmářské

podpořili manuálem Městský architekt, který městům

lodi na pražské náplavce předcházela tisková konference

a obcím radí, jak tuto funkci jednoduše zavést a jaké

na téma Ochrany památek 20. století. Červnový večer pak

výhody jsou s touto funkcí spojeny. OTTA na téma par-

svým moderováním zpříjemnil člen představenstva Radek

ticipace v neposlední řadě také inicioval vznik textu

Kolařík. Na akci proběhla výstava soutěže areálu bývalé

o participaci, který připravil Petr Klápště. ČKA jeho

Perly v Ústí nad Orlicí, kterou zahájil starosta Petr Hájek.

prostřednictvím informuje organizace věnující se par-

Mimořádně úspěšný byl i jubilejní 15. ročník tradiční akce

ticipaci o pozici architekta v procesu a usiluje o jasné

pod hlavičkou Komory – Přehlídky diplomových pra-

nastavení pravidel.

9

Všechny uvedené aktivity se odehrávají v gesci jednotlivých

Ad hoc PC

trvalých pracovních skupin, garantů jednotlivých tematic-

E-VOLBY (od 9 / 2014 do 11/2014)

kých okruhů, případně ad hoc pracovních skupin ČKA. Každá

Předseda: Petr Franta

pracovní skupina je podporována pracovníkem Kanceláře

Členové: Jiří Gebert, Jaroslav Šafer

ČKA v roli sekretáře PS:
PS KOMUNIKACE (od 7 / 2014 do 10 / 2014)
Trvalé PS:
PS KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Předseda: Ivan Plicka
Členové: Petr Janda, Markéta Smrčková

Předsedkyně: Klára Salzmann
Členové: Igor Kovačevič, Jana Pyšková, Iva Škrovová, Štěpán Špoula, Vladimír Mackovič

Tematické okruhy
PAMÁTKOVÝ ZÁKON
Garant: Ladislav Kuba

PS LEGISLATIVA
Předseda: Pavel Hnilička

GRANTY

Členové: Martin Peterka, Jiří Plos, Marie Špačková, Martin

Garant: Michal Volf (do 12 / 2014)

Kloda
PS SOUTĚŽE
Předseda: Petr Lešek
Členové: Michal Fišer, Martin Frei, Marek Janatka, Jana

3. ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ ČINNOSTI PRÁCE
PŘEDSTAVENSTVA ČKA ZA OBDOBÍ
04/2014–04/2015

Janíková, Milan Svoboda, Maxim Turba, Petr Všetečka,

Představenstvo se ve své činnosti zaměřilo na aktualizaci infor-

Jan Sapák

mačního systému, sledovalo činnost Kanceláře a jejího hospodaření tak, aby prostředky vynaložené na její činnost byly účelně

PS STANDARDY

zhodnocovány. Představenstvo, spolu s pracovními skupinami

Do 5 / 2014 Předseda: Radim Václavík

a Kanceláří ČKA intenzivně pracovalo na profesionálním a pozi-

Od 5 / 2014 Předseda: Pavel Martinek

tivním obrazu ČKA, a to jak vůči členům Komory, tak i z pohledu

Členové: Jakub Cigler, Petra Farářová Veselá, Gabriela

veřejnosti a spolupracujících subjektů a institucí.

Kaprálová, Vlasta Poláčková, Pavel Rada, Klára Salzmann,

Představenstvo svou činností stabilizovalo a upevnilo postavení

Jan Sapák, Jan Schindler, Jan Stáhala

Komory jako profesního sdružení, a to jak na úrovni státní správy, tak i směrem k veřejnosti. A zasadilo se zásadním způsobem

PS HONORÁŘE

o potvrzení faktu, že se ČKA stala v prosinci 2014 oficiálním při-

Předseda: Ivan Plicka

pomínkovým místem v mezirezortním připomínkovém řízení Le-

Členové: Pavel Rada, Jaroslav Šafer, Aleš Marek

gislativní rady vlády ČR. Prostřednictvím PS Standardy se např.
ČKA podařilo definování a aktualizace standardů profese. To vše

PS URBANISMUS

přispívá k formování obrazu Komory jako zaštiťujícího centra

Předseda: Milan Košař

profese. Kladně hodnocena jsou zejména diskusní fóra ve for-

Členové: Radek Kolařík, Vladimír Mackovič, Ivan Plicka,

mátu OTTA, která se výrazně osvědčila jako platforma pro sdílení

Vlasta Poláčková

idejí, zpětnou vazbu a zapojení i mimokomorových odborníků –
to vše bez honorování příspěvků a moderátorů. Formát OTTA

PS VZDĚLÁVÁNÍ
Předseda: Ladislav Lábus
Členové: Regina Loukotová, Radek Kolařík

se stal nedílnou součástí tváře Komory ve vztahu ke členům
i ve vztahu k odborné i laické veřejnosti.
Představenstvo se v uvedeném období zaměřilo i na pozorné
sledování zájmů profese a kvality vystavěného prostředí v legis-

PS ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Předseda: Jaroslav Šafer
Členové: Dalibor Borák, Pavel Martinek, Josef Smutný

lativních procesech příprav zákonů a vyhlášek. Neopomíjelo ani
společenské působení v různých oblastech, které by mělo vést
k posílení role architekta, neodmyslitelně do této oblasti spadá
spolupráce s médii a tvorba žádoucího mediálního obrazu Ko-

PS HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Předseda: Patrik Hoffman
Členové: Pavel Hnilička, Michal Volf, Václav Zůna
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mory. Tomu pomohlo výrazným způsobem i schválení dokumentu Politika architektury a stavební kultury ČR vládou ČR 14. ledna
letošního roku a postupné uvedení dokumentu do praxe.

Péče o členskou základnu a zajišťování služeb se stále zlepšují.
Bylo dále rozšířeno právní poradenství a byla stabilizovaná vnitřní komunikace (např. vydávání pravidelného Newsletteru ČKA
či posílení práce se sociálními sítěmi). Byly vyjednány možnosti
dalšího rozšíření profesního pojištění a v jednáních se dále pokračuje.
Pečlivě byl sledován i aspekt ekonomičnosti činnosti ČKA.
V maximální míře je usilováno o zajištění externích zdrojů pro
činnost ČKA. Úspěšně byl dokončen nadnárodní týmový grant
typu CEC5, který vytvořil pomocný produkt pro hlavně veřejné
investory pro hodnocení energetické úspornosti a soběstačnosti
objektů.
V neposlední řadě vedení ČKA plnilo úkoly i na v rámci široké
mezioborové spolupráci. Byla zahájena velmi úzká součinnost
jak s ČKAIT a MMR, tak dalšími institucemi a subjekty, a rovněž
i význačnými mezinárodními organizacemi.
Představenstvo ČKA text projednalo a schválilo na svém III. zasedání
v roce 2015, které se uskutečnilo 3. 3. 2015.

Zpracovali:
Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. arch. Marie Špačková
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ČESKÉ KOMORY
ARCHITEKTŮ ZA ROK 2014
Dozorčí rada České komory architektů (dále jen DR) před-

sedání představenstva zásadní nesouhlas s tímto snížením roz-

kládá v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. f) Zákona

počtu s následujícím odůvodněním – Dozorčí radě vyplývají ze

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

zákona č. 360/1992 Sb., a z vnitrokomorových řádů lhůty, které

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků čin-

pro svoji činnost musí dodržovat. DR konstatovala, že v přípa-

ných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprá-

dě prodlení těchto lhůt nebude schopna naplnit povinnosti jí

vu o činnosti dozorčí rady za rok 2014.

uložené. DR byla v souvislosti s trendy na snižování provozních
nákladů nucena přistoupit k redukci svých společných zasedání

Na XXI. valné hromadě České komory architektů konané v Praze

– namísto jednou za 2 týdny zasedá od roku 2013 jednou za 3

dne 26. dubna 2014 na FA ČVUT byli do dozorčí rady na tříleté

týdny – jisté úspory se tímto opatřením pravděpodobně poda-

funkční období zvoleni členové:

řilo dosáhnout, neopomenutelnou daní za to však je fakt, že se

• za Prahu: Ing. arch. Lucie Chytilová (č.a.: 04165),

tím reálně prodlužuje doba vyřízení jednotlivých podání a celko-

• za Čechy: Ing. arch. Václav Zůna (č.a.: 03356),

vé dodržování zákonné lhůty 6 měsíců je často velmi na hraně.

• za Moravu a Slezsko: Ing. arch. David Mikulášek (č.a.: 03084)

Ve snaze naplnit veškeré uložené úkoly a přes maximální snahu
o úspornost jednání činily výsledné náklady na činnost DR roku

Na prvním volebním zasedání dozorčí rady dne 29. 4. 2014 byli

2014 v konečném závěru částku 666 939 Kč.

zvoleni:
• předseda – Ing. arch. Pavel Rada

DR zasedala v roce 2014 celkem 15×, dále se zúčastnila společ-

• 1. místopředseda – Ing. arch. Jana Kaštánková,

ného zasedání zástupců všech orgánů ČKA a rovněž užšího spo-

• 2. místopředseda – Ing. arch. Josef Patrný.

lečného zasedání dozorčí rady a Stavovského soudu ČKA. DR má
stabilně 2 své zástupce (Ing. arch. Miroslava Holubce a Ing. arch.

Dalšími členy dozorčí rady jsou: Ing. arch. Miroslav Holubec,

Lucii Chytilovou) v redakční radě Bulletinu ČKA. Pavel Rada je

Ing. arch. Lucie Chytilová, Ing. arch. Miroslav Kopecký, Ing. arch.

členem PS Standardy a PS Honoráře. Václav Zůna byl pověřen

David Mikulášek, Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Václav

DR, by pracoval v nově vzniklé pracovní skupině pro hospodář-

Zůna.

skou činnost komory.

Pravidelných zasedání se účastnil právní poradce JUDr. Libor
Vaňous a za Kancelář ČKA paní Milena Ondráková, která připravuje veškeré podklady pro jednotlivá zasedání dozorčí rady.

A) DOHLED NAD ŘÁDNÝM VÝKONEM
ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH
ARCHITEKTŮ

Rozpočet DR na rok 2014 byl schválen v celkové výši 650 000 Kč.

V roce 2014 DR řešila celkem 25 podání. Pro orientaci níže uvádí-

Na tuto částku byl rozpočet DR v návrhu rozpočtu komory sní-

me tabulku podání v uplynulých letech.

žen rozhodnutím představenstva z původně navrhované částky

Z uvedených 25 podání bylo:

750 000 Kč. Předseda dozorčí rady vyslovil již v únoru 2014 na za-

•

7 podání na chybně zpracovanou projektovou dokumentaci,

13

•
•
•

2 podání na špatně zpracovanou územně plánovací doku-

C) KONTROLNÍ ČINNOST

mentaci,

DR konstatuje, že v rámci sníženého rozpočtu (a tím vyvolané-

6 podání, které podal kolega na kolegu ve věci neetického

ho zredukovaného počtu zasedání) zabírá naprostou většinu

jednání,

jejího času vyřizování agendy kolem došlých podání a na zabý-

4 podání, které podal kolega na kolegu pro porušení autor-

vání se běžnými provozními problémy Komory jí zbývá méně

ských práv a povinností před převzetím zakázky (§ 26 PEŘ

času, než by někdy bylo záhodno.

ČKA),
•

2 stížnosti se týkaly nezaplaceného honoráře,

Během roku prováděla DR v nezbytné míře kontrolu vnitřního

•

4 stížnosti podali klienti, sousedé či OS na neprofesionální

chodu Komory – zástupce DR (většinou její předseda) se pravi-

výkon autorizované osoby (§ 13 a následující PEŘ ČKA),

delně účastní jednání představenstva, informace o chodu Ko-

jako každoročně si svůj díl času dozorčí rady vzala příprava

mory včetně čtvrtletního výkazu o čerpání rozpočtu předává

návrhů na zahájení disciplinárního řízení s neplatiči člen-

pravidelně dozorčí radě ředitelka Kanceláře ČKA. DR v případě

ských příspěvků.

potřeby nahlíží do zápisů z jednání představenstva a do zápisů

•

o činnosti pracovních skupin.
V letošním roce DR neprojednávala ani jeden podnět, který by
se týkal konání architektonických soutěží a veřejných zakázek.

DR se v roce 2014 zabývala několika došlými žádostmi o pro-

Do doby uzávěrky Bulletinu DR bylo ukončeno 17 spisových

věření průběhu jednání VH 2014. Jednalo se o zpochybnění

složek, v 8 spisových složkách provádí DR disciplinární zjišťo-

regulérnosti elektronického hlasování v tom, že hlasovací za-

vání.

řízení je přenosné a vzniklo podezření že mohlo být zneužito.
Tuto skutečnost DR prověřovala, avšak nepodařilo se žádné

V průběhu roku 2014 bylo Stavovskému soudu podáno celkem

autorizované osobě toto prokázat. Nicméně DR vyzvala před-

36 návrhů na zahájení disciplinárního řízení s autorizovanými

stavenstvo k lepšímu zabezpečení a kontrole nepřenositelnos-

osobami, z těchto 36 návrhů bylo podáno 31 návrhů na zahájení

ti zařízení pro příští VH.

disciplinárního řízení s neplatiči členských příspěvků.
V dalších třech případech DR prošetřovala a vyjadřovala se

B) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ
HROMADY 2014

ke konání představenstva, zda je v souladu s usnesením VH
2013. První podnět byl ohledně spuštění nového webu, zda
představenstvo při jeho spuštění postupovalo v souladu

Valná hromada konaná v roce 2014 uložila usnesením předsta-

s usnesením VH 2013. Dále DR prověřovala 2 podání na koná-

venstvu:

ní předsedy a členů představenstva, zda se odehrály v souladu

1. zajistit obsazení funkce sekretáře Komory

se zákonem a vnitřními řády komory. Ve všech třech případech

2. prověřit možnosti změny způsobu voleb korespon-

DR konstatovala, že po prošetření neshledala v konání členů

dečním hlasováním.

představenstva podezření na porušení zákona nebo vnitřních
řádů ČKA.

Ad 1 Na obsazení funkce sekretáře proběhlo výběrové řízení
a na základě jeho výsledků byla do funkce sekretáře přijata
Ing. arch. Marie Špačková.

D) OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY
DR, podle ustanovení § 4 odst. 2 až 4 Organizačního, jednací-

Ad 2 Co se týká prověření změny způsobu voleb, za současné

ho a volebního řádu České komory architektů, předkládá valné

právní úpravy není korespondenční hlasování možné. Předsta-

hromadě České komory architektů, konané dne 18. dubna 2015

venstvo nicméně ustanovilo pracovní skupinu, která zkoumala

zprávu o výsledku přezkoušení roční účetní závěrky za rok 2014:

zahraniční zkušenosti a různé varianty distančního hlasování.
V souvislosti s chystanou novelou zákona 360/1992 Sb. byl

DR obdržela auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku a kon-

na MMR podán návrh na změnu tohoto zákona v tom smyslu,

statuje, že tato dle názoru auditora podává věrný, a poctivý

aby byly distanční volby umožněny, tato záležitost byla pracov-

obraz aktiv, pasiv a finanční situace České komory architektů

ně projednána i s ČKAIT.

k 31. 12. 2014. DR dále konstatuje, že údaje v účetní evidenci
a závěrce roku 2014 dokládají ve všech podstatných náležitos-

DR konstatuje, že rozpočet dle sdělení představenstva ze

tech stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hos-

dne 3. 3. 2014 bude připraven a předložen valné hromadě na zá-

podaření České komory architektů, že účetnictví je vedeno

kladě příjmů a výdajů.

věrohodně, úplně a průkazným způsobem, že zdroje informací
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obsažené v účetních zápisech jsou spolehlivé a postačující jako
podklad pro vypracování účetní závěrky. Účetní závěrka je sestavena na základě účetnictví vedeného v souladu s platnými
obecně závaznými předpisy a tyto skutečnosti vedou dozorčí
radu k pokynu na udělení absolutoria.

E) ZÁVĚR
Předseda DR, případně některý jeho zástupce se pravidelně zúčastňuje zasedání představenstva. Člen dozorčí rady Ing. arch.
MgA. Martin Rusina se z pověření DR spolupodílel se členy představenstva na přípravě rozpočtu pro rok 2015 a kontrole čtvrtletních výkazů o čerpání prostředků Komory. DR uskutečnila
v průběhu roku společné jednání se členy Stavovského soudu,
kde byla vedena diskuse k jednotlivým vybraným kausám a dále
byla projednána správnost a preciznost zpracování podaných
návrhů na zahájení disciplinárních řízení.
Z důvodů, spojených se snahou naplnit každoročně snižovaný
rozpočet na její provoz, zasedá dozorčí rada ČKA jednou za tři
týdny. Tento (od roku 2013) nově zavedený model částečně snižuje náklady na provoz DR a prozatím nepřináší úplně zásadní problémy. Objektivně zaznamenatelným faktem však je, že
prodloužení cyklu zasedání DR sebou přineslo výše zmiňované
prodlužování lhůt na vyřízení jednotlivých podání často až k zákonné hraně 6 měsíců. DR v této souvislosti upozorňuje rovněž
na aspekt vnímání reakce schopnosti Komory vůči svým členům,
kteří posuzují délku vyřízení své žádosti subjektivně. Z tohoto
pohledu je otázkou, zda cena za ušetřené náklady na provoz DR
vyváží vznikající vnější obraz těžkopádně reagujícího orgánu.
V připravovaném návrhu rozpočtu pro rok 2015 se již podařilo
částku na činnost DR zvýšit.
Na základě zkušeností z projednávaných kauz, které se týkaly
problematicky probíhajících soutěží doporučila v roce 2014 dozorčí rada spolu se Stavovským soudem, aby ČKA prosazovala
uplatňování institutu auditora soutěže, který je obsažen v Soutěžním řádu, avšak v praxi se v podstatě nepoužívá. Auditor soutěže by měl zajistit formální a technickou správnost jejího průběhu. DR a StS jsou toho názoru, že účast auditora při průběhu
(zejména zadáním či uspořádáním složitých) soutěží by mohla
přispět ke snížení počtu následných stížností na regulérnost
průběhu soutěží, zejména ze strany samotných soutěžících, kteří
jsou v poslední době nejčastějšími stěžovateli.
Předseda dozorčí rady děkuje všem členům DR, právnímu poradci Liboru Vaňousovi a paní Mileně Ondrákové za mnohdy nelehkou a časově náročnou práci.
Zpracovali:
Ing. arch. Pavel Rada, Milena Ondráková
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STAVOVSKÝ SOUD ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

S LO Ž E N Í :

•

jedno rozhodčí řízení bylo v roce 2014 ukončeno vy-

Od dubna 2013 do konání valné hromady v dubnu 2014 zasedal

dáním rozhodčího nálezu, (další rozhodčí řízení nebylo

Stavovský soud ve složení: Ing. arch. Václav Šebek (předseda),

Stavovským soudem zahájeno, neboť nebyly splněny

Ing. akad. arch. Petr Krejčí (místopředseda), Ing. arch. Karel Do-

podmínky pro přijetí návrhu na zahájení řízení dle Roz-

ležel, Ing. arch. Luděk Jasiok, Ing. arch. Pavel Kopecký, Ing. arch.

hodčího řádu),

MgA. David Mateásko, Ing. arch. Milan Nytra, Ing. arch. Martin

•

jednání ve smírčím řízení v roce 2014 Stavovským soudem vedena nebyla.

Peterka a Ing. arch. Josef Vrana.
Od 26. 4. 2014 do 18. 4. 2015 Stavovský soud jedná ve složení:
Ing. arch. Václav Šebek (předseda), Ing. arch. MgA. David Mateásko
(místopředseda), Ing. arch. Karel Doležel, Ing. arch. Marek Janatka,

R O Z S U D K Y:

Ing. arch. Luděk Jasiok, Ing. akad. arch. Petr Krejčí, Ing. arch. Pavel

K 31. 12. 2014 bylo pravomocně ukončeno 24 disciplinárních

Kopecký, Ing. arch. Milan Nytra, a Ing. arch. Josef Vrana.

řízení, z toho:

Valnou hromadou 18. 4. 2015 bude ukončeno tříleté volební ob-

•

odpadl důvod, pro který bylo vedeno,

dobí Ing. arch. Karlovi Doležalovi, Ing. arch. Pavlovi Kopeckému
a Ing. arch. MgA. Davidovi Mateáskovi.

•

4 disc. řízení byla ukončena zprošťujícím rozsudkem s výtkou,

Právní poradenství Stavovskému soudu poskytuje Mgr. Eva Faltusová, administrativní agendu zajišťuje Radka Kasalová.

1 disc. řízení bylo usnesením senátu zastaveno, neboť

•

7 disc. řízení bylo ukončeno rozsudkem s uložením písemné důtky,

R O Z P O Č E T:
Rozpočet na rok 2014, který byl oproti předchozím rokům schvá-

•

kuty od 5 000 do 10 000 Kč,
•

k 31. 12. 2014 činily 317 488 Kč.

2 disc. řízení byla ukončena rozsudkem s pozastavením
autorizace na 1 rok,

len v nejnižší výši 300 000 Kč, přes zavedená úsporná opatření
Stavovský soud nedodržel. Náklady Stavovského soudu ČKA

7 disc. řízení bylo ukončeno rozsudkem s uložením po-

•

3 disc. řízení byla ukončena rozsudkem o odejmutí autorizace.

Pravomocné uložení disciplinárního opatření má pro autorizo-

ZASEDÁNÍ:

vané osoby závažné důsledky, a to i při uložení nejmírnějšího
disciplinárního opatření formou písemné důtky, neboť podle

V roce 2014 se uskutečnilo celkem 18 zasedání Stavovského sou-

ustanovení § 53 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných

du, a to:

zakázkách, se nemohou tři roky účastnit veřejných soutěží.

•

11 zasedání disciplinárních senátů,

•

1 zasedání rozhodčího senátu,

•

4 společná zasedání členů Stavovského soudu,

•

1 společné zasedání členů orgánů ČKA,

Představenstvo v roce 2014 projednávalo 6 odvolání, kterými

•

1 společné zasedání členů dozorčí rady a Stavovského

účastníci řízení napadli rozsudek Stavovského soudu. Ve 3 odvo-

soudu.

lacích řízení byl rozsudek potvrzen, v 1 řízení zrušen a věc byla

ODVOLÁNÍ:

vrácena senátu k novému projednání, ve 2 odvolacích řízení ne-

ŘÍZENÍ (disciplinární, rozhodčí, smírčí):
•

s autorizovanými architekty bylo v průběhu roku 2014
vedeno celkem 59 disciplinárních řízení,

•

bylo k 31. 12. 2014 představenstvem rozhodnuto.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ:

z tohoto počtu 23 disciplinárních řízení bylo zahájeno

Pro zvýšení právní informovanosti rozhodl Stavovský soud, že

ještě v roce 2013, 36 disciplinárních řízení zahájeno

vybraná pravomocná rozhodnutí budou zveřejňována na webo-

v průběhu roku 2014,

vých stránkách České komory architektů. Rozsudky jsou v plném

17

znění dostupné na https://www.cka.cz/cs/cka/lide-v-cka/stavov-

senát vydal v souladu s § 49 téhož řádu usnesení, kterým

sky-soud/rozhodnuti-stavovskeho-soudu-cka.

autorizovanému architektovi jeho jednání vytkl. V srpnu
2014 rozsudek a usnesení nabyly právní moci.

Profesní a etický řád ČKA

•

V disciplinárním řízení spisové značky DR 2013-34 senát

Porušení povinnosti architekta ve vztahu k ostatním architektům

konstatoval, že autorizovaný architekt tím, že před zpraco-

Ustanovení § 27 Profesního a etického řádu ČKA:

váním projektu zahradních úprav, kterými dochází ke změ-

•

V disciplinárním řízení spisové značky DR 2013-12 vedeném

nám v architektonickém řešení venkovního zahradního pro-

pro podezření z úmyslu architekta poškodit účelovou kriti-

stranství před lázeňským hotelem, neinformoval o zakázce

kou dobré jména jiného architekta dospěl Stavovský soud

autora původního architektonického řešení a nevyžádal si

k závěru, že závažnost skutku nebyla takové míry, aby ji bylo

jeho stanovisko nebo konzultaci, se závažným porušením

možné označit za závažné disciplinární provinění, za něž by

ustanovení § 26 odst. 1 a odst. 5 Profesního a etického řádu

udělil disciplinární opatření. Podle § 47 odst. 2 Disciplinár-

dopustil disciplinárního provinění. Proti rozsudkem ulože-

ního a smírčího řádu Stavovský soud v lednu 2014 zprostil

nému disciplinárnímu opatření pokuty ve výši 20 000 Kč

autorizovaného architekta obvinění a v návaznosti na zpro-

podala dozorčí rada odvolání, které bylo v říjnu 2014 spolu

šťující rozsudek mu usnesením jeho jednání důrazně vytkl.

s disciplinárním spisem postoupeno k projednání a roz-

Zároveň disciplinárně obviněnému doporučil, aby se druhé-

hodnutí představenstvu ČKA. Odvolací řízení k 31. 12. 2014

mu architektovi omluvil a do budoucna obdobného jedná-

nebylo ukončeno.

ní zdržel. Rozsudek a usnesení nabyly právní moci v únoru
2014.

Porušení povinnosti architekta ve vztahu ke klientovi
Ustanovení § 3 odst. 1 a ustanovení § 13 odst. 1 Profesního

Ustanovení § 26 Profesního a etického řádu: Pro důvodné pode-

a etického řádu.

zření z porušení povinnosti architekta před převzetím zakázky

•

Dozorčí rada po provedeném zjišťování nabyla podezře-

informovat o zakázce jejího původního zhotovitele byla Stavov-

ní, že autorizovaný architekt se mohl dopustit závažného

ským soudem vedena 4 disciplinární řízení.

porušení Profesního a etického řádu ČKA tím, že jeho pro-

•

•

•
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Disciplinární řízení spisové značky DR 2013-01 bylo ukonče-

fesní výkon byl prováděn bez dostatečné odborné péče,

no rozhodnutím o disciplinárním provinění autorizovaného

že dodatečná změna stavby byla navržena a provedena

architekta, který vypracoval projekt rekonstrukce panelo-

proti požadavkům a zájmům klienta, že odmítal reklamo-

vého domu s pečovatelskou službou, aniž před převzetím

vané vady díla a stížnosti klienta na nedodržení předmě-

zakázky informoval autora původního návrhu. Rozsudkem

tu plnění dle uzavřené smlouvy o dílo, že účelově převedl

byla autorizovanému architektovi za porušení § 26 odst. 5

společnost na jiný prakticky nepostižitelný subjekt a dále

Profesního a etického řádu uložena písemná důtka, kterou

že dodatkem smlouvy o dílo rezignoval na ochranu před-

představenstvo po napadení rozsudku disciplinárně obvi-

mětného autorského díla a svých autorských práv k němu,

něným v lednu 2014 potvrdilo.

když udělil klientovi úplnou a bezvýhradnou autorskou li-

V disciplinárním řízení spisové značky DR 2013-33 byla

cenci na jakékoliv užití díla. Na základě návrhu dozorčí rady

za porušení § 26 odst. 1 a 4 Profesního a etického řádu, kte-

zahájil Stavovský soud ČKA disciplinární řízení vedené pod

rého se autorizovaný architekt dopustil tím, že jako statu-

spisovou značkou DR 2013-27. Po provedení důkazních pro-

tární zástupce společnosti při zpracování zakázky architek-

středků slyšením účastníků řízení, výpovědí svědků, opatře-

tonické studie, nezabránil využití části autorského díla bez

ním znaleckých posudků a dalších listinných důkazů senát

výslovného písemného souhlasu autora, uložena písemná

rozhodl, že disciplinárně obviněný jako autor projektové

důtka. V srpnu 2014 rozsudek nabyl právní moci.

dokumentace při realizaci díla prováděl činnost autorizo-

V disciplinárním řízení stejné spisové značky DR 2013-33

vané osoby bez dostatečně odborné péče, čímž se závaž-

senát rozhodl, že autorizovaný architekt tím, že v pozici

ným porušením ustanovení § 3 odst. 1 a ustanovení § 13

zaměstnance společnosti při zpracování zakázky architek-

odst. 1 Profesního a etického řádu dopustil disciplinárního

tonické studie využil bez výslovného písemného souhlasu

provinění a uložil mu písemnou důtku. V disciplinárním říze-

část autorského díla, se dopustil porušení ustanovení § 26

ní nebylo nepochybně prokázáno hrubé porušení smlouvy

odst. 1 a odst. 4 Profesního a etického řádu ČKA, avšak toto

o dílo, neoprávněné odmítání reklamované vady díla a stíž-

porušení nedosahuje míry závažnosti disciplinárního provi-

nosti klienta na nedodržení předmětu plnění dle uzavřené

nění podle ustanovení § 20 zákona č. 360/1992 Sb. a podle

smlouvy o dílo, ani záměrné převedení obchodního podílu

ustanovení § 47 odst. 2 Disciplinárního a smírčího řádu ČKA

ve společnosti na jinou společnost, a proto v těchto bodech

ho zprostil obvinění. V návaznosti na zprošťující rozsudek

senát zprostil disciplinárně obviněného obvinění. Discipli-

nární řízení vedené pro podezření z porušení § 2 Profesního

Ustanovení § 6 odst. 3 Profesního a etického řádu, a tím § 12

a etického řádu tím, že autorizovaný architekt rezignoval

odst. 3 zákona č. 360/1992Sb.

na ochranu předmětného autorského díla a svých autor-

•

Dozorčí rada v návrhu na zahájení disciplinárního řízení

ských práv k němu, senát pro opožděnost podání žalobního

podanému Stavovskému soudu pod spisovou značkou DR

návrhu zastavil. Proti rozsudku Stavovského soudu podal

2014-12 vyjádřila důvodné podezření, že autorizovaná ar-

disciplinárně obviněný odvolání, které bylo v listopadu

chitektka se mohla dopustit disciplinárního provinění tím,

2014 postoupeno představenstvu k projednání a rozhod-

že označila razítkem autorizovaného architekta výkres,

nutí. Odvolací řízení představenstva nebylo k 31. 12. 2014

který byl následně doplněn do dokumentace, k níž vysta-

ukončeno.

vila jako autorizovaný inspektor certifikát. Dozorčí rada
dospěla k závěru, že existuje podezření, že se autorizovaná

Porušení povinnosti architekta ve vztahu k profesi

architektka mohla podílet na přípravě dokumentace a tím

Ustanovení § 7 a § 11 Profesního a etického řádu ČKA.

nerespektovat § 148 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zá-

•

Autorizovaný architekt v pozici společníka společnos-

kon, čímž by porušila povinnost uloženou v § 12 odst. 3 zá-

ti vypracoval v rámci podání nabídky k veřejné zakázce

kona č. 360/1992 Sb. Stavovský soud při projednávání věci

na služby jako součást nabídky podklad s názvem „Po-

shledal, že pro podezření, že by se autorizovaná architekt-

žadavky na návrh základní koncepce rozvoje, návrh re-

ka podílela na zpracování dokumentace, nebyl dán důvod

gulativů a limitů využití území v zastavitelných plochách

a tedy i obvinění z nerespektování § 148 stavebního zákona

s důrazem na jejich jednoznačné definování, vyhodnocení

shledal nedůvodným. Zároveň konstatoval, že není sporu

stávajících rozvojových lokalit a rozvojové směry návrhu

o tom, že autorizovaná architektka svým jednáním porušila

územního plánu“. Tento podklad společnost následně po-

§ 6 odst. 3 Profesního a etického řádu ukládající povinnosti

dala do uvedeného výběrového řízení, které dle dozorčí

při nakládání s autorizačním razítkem, a tím i § 12 odst. 3

rady neslo jednoznačné znaky architektonické soutěže.

zákona č. 360/1992 Sb. V lednu 2015 vynesený rozsudek

Dle žalobního návrhu se tímto jednáním měl autorizovaný

Stavovského soudu, kterým autorizované architektce uložil

architekt dopustit v postavení společníka společnosti dle

písemnou důtku, není (k datu sepsání výroční zprávy) pra-

§ 11 Profesního a etického řádu porušení ustanovení § 7

vomocný.

Profesního a etického řádu. Senát Stavovského soudu se
v disciplinárním řízení spisové značky DR 2013-06 v první

Organizační, jednací a volební řád ČKA

řadě zabýval skutečností, zda byla veřejná zakázka na služ-

Porušení povinnosti autorizovaného architekta hradit řádně

by architektonickou soutěží, resp. zda měla povahu archi-

a včas členský příspěvek ČKA

tektonické soutěže a zda zakázka dle svého zadání naplňo-

Ustanovení § 7 odst. 3 a § 7 odst. 11 Organizačního, jednacího

vala znaky „skryté“ architektonické soutěže. V lednu 2014

a volebního řádu ČKA:

senát na základě provedených zjištění dospěl k závěru, že

•

S 20 autorizovanými architekty, kteří nezaplatili členský

disciplinárně obviněný svým jednáním porušil § 7 odst. 3

příspěvek 2013 ve lhůtě stanovené do 28. 2. 2013, bylo za-

a odst. 4 Profesního a etického řádu. Zejména vzhledem

hájeno disciplinární řízení spisové značky DR 2013-28. Od-

k tomu, že zadání zakázky bylo hraničním případem „skry-

suzujícím rozsudkem bylo pravomocně ukončeno 17 řízení,

té“ architektonické soutěže, když z formulace požadavku

a to: písemnou důtkou 5×, pokutou 7× (z toho v jednom

v zadávací dokumentaci nebylo bez pochybností zřejmé,

případě byla pokuta ve výši 10 000 Kč potvrzena předsta-

zda se požaduje součást návrhu budoucího řešení otáz-

venstvem v odvolacím řízení), pozastavením autorizace 2×,

ky nebo pouze podklad vyznačující se značnou měrou

odejmutím autorizace 3×. V jednom případě byl rozsudek

obecnosti, došel Stavovský soud k závěru, že jednání dis-

o pozastavení autorizace rozhodnutím představenstva

ciplinárně obviněného nebylo dostatečně závažné, aby jej

v odvolacím řízení zrušen a věc vrácena senátu k novému

bylo možné považovat za disciplinární provinění a rozsud-

projednání (k 31. 12. 2014 nebylo řízení ukončeno). Zproš-

kem podle § 47 odst. 2 Disciplinárního a smírčího řádu ho

ťujícím rozsudkem s výtkou bylo ukončeno 1 řízení, usnese-

zprostil obvinění. Disciplinárně obviněnému usnesením
avšak jeho jednání vytkl a doporučil, aby se v budoucnu

ním o zastavení řízení 1 řízení.
•

Pod spisovou značkou DR 2014-18 bylo v listopadu 2014

obdobného jednání zdržel. Zprošťující rozsudek nabyl

na návrh dozorčí rady za nezaplacení členského příspěvku

právní moci v březnu 2014. Disciplinárně obviněným byla

za rok 2014 Stavovským soudem zahájeno 31 disciplinár-

proti usnesení podána stížnost. Představenstvo po projed-

ních řízení, která budou podle § 39a Disciplinárního a smír-

nání stížnosti v srpnu 2014 usnesení Stavovského soudu

čího řádu ČKA ve zkráceném řízení tříčlenným senátem

potvrdilo.

projednána v průběhu roku 2015.
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•

•

I v případech nezaplacení členských příspěvků Stavovský

a nemohou jej (bez souhlasu druhé strany) vzít zpět. Tomu od-

soud provinění disciplinárně obviněného posuzuje indivi-

povídá též průběh rozhodčího řízení, který je obdobný průběhu

duálně a při výběru disciplinárního opatření vždy přihlíží

občanskoprávního soudního řízení. Je na vůli stran, zda budou

k okolnostem, za nichž se provinění dopustil.

na svou obranu vznášet argumenty a zda se budou účastnit jed-

Na základě usnesení představenstva ČKA ze dne 11. 2. 2014

nání. Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález. Nejedná

jsou právním oddělením Kanceláře ČKA vymáhány finanční

se však o rozhodčí nález ve smyslu zákona o rozhodčím řízení,

pohledávky, tj. neuhrazené členské příspěvky a pokuty ulo-

kterým by rozhodčí senát ukládal stranám vykonatelná práva

žené v disciplinárním řízení, soudní /exekuční cestou.

a povinnosti. Vzhledem k tomu, že ČKA není dle zákona stálým
rozhodčím soudem, je její pravomoc omezena pouze na vydání

SMÍRČÍ ŘÍZENÍ:

nálezu, kterým se konstatuje, zda došlo, či nedošlo k porušení určitého práva navrhovatele, případně další související skutečnosti.

Jednání ve smírčím řízení nebylo Stavovským soudem v roce

Rozhodčí nález rozhodčího řízení vedeného ČKA není exekuč-

2014 vedeno.

ním titulem, může však sloužit k vyjasnění právních vztahů mezi
účastníky, např. pro účely následného podání žaloby.

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ:
Dne 24. 4. 2014 byl rozhodčím výborem složeným ze zástupce

Zpracovali:

navrhovatelů, zástupce vyhlašovatele soutěže a zástupce ČKA

Ing. arch. Václav Šebek, Radka Kasalová

vydán rozhodčí nález, kterým nebylo vyhověno návrhu na zahájení rozhodčího řízení, jímž se navrhovatelé domáhali zrušení výsledků soutěže „Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek v Českých Budějovicích“. Rozhodčí výbor rozhodl zamítnout
návrh soutěžících na řešení sporu zrušením výsledků soutěže
a novým posouzením a hodnocením soutěžních návrhů, neboť
pochybení poroty v jejím formálním postupu, která shledal, neměla na výsledek soutěže tak fatální vliv, aby odůvodňoval takto
radikální postup. Zároveň rozhodčí výbor rozhodl konstatovat
pochybení soutěžní poroty při jejím formálním postupu, kterého
se dopustila tím, že nevyloučila ze soutěže soutěžní návrh, který
nebyl v souladu s povinnými obsahovými podmínkami zadání,
a dále tím, že se nevypořádala s otázkou interpretace nejednoznačně vymezeného řešeného území v soutěžních podmínkách,
což bylo nezbytné pro korektnost posouzení jednotlivých soutěžních návrhů.
Závěrem této zprávy důležitá informace pro případné účastníky rozhodčích řízení:
Na návrh Stavovského soudu byla valnou hromadou 26. 4. 2014
schválena změna Disciplinárního a smírčího řádu ČKA spočívající
v samostatně stanoveném postupu jednání ve smírčím jednání
(část třetí Smírčí řád) a postupu jednání v rozhodčím řízení (část
čtvrtá Rozhodčí řád). Smírčí řízení je zásadně dobrovolné po celou dobu vedení jednání. Smír, který se mezi účastníky uzavírá, je
tak vždy schválením dohody, nikoli autoritativním rozhodnutím.
Oproti tomu rozhodčí řízení je proces, jehož výsledkem je autoritativní rozhodnutí rozhodčího senátu, s nímž nemusí účastníci
souhlasit. I rozhodčí řízení je založeno na principu dobrovolnosti,
přesněji řečeno smluvní volnosti. Rozdíl oproti smírčímu řízení
však spočívá v tom, že jakmile účastníci jednou platně vyjádří
vůli se rozhodčího řízení účastnit, jsou tímto projevem vázáni
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI AUTORIZAČNÍ RADY ČESKÉ
KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2014

Autorizační rada České komory architektů předkládá v soula-

ladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., ve zně-

du s ustanovením § 25 odst. 4 písm. f) Zákona 360/1992 Sb.,

ní pozdějších předpisů hledí jako na vzdělání příbuzné pro

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu po-

autorizaci v oboru územní plánování.

volání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstav-

• 27. 5. 2014; na programu bylo projednání a schválení auto-

bě, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o činnosti

rizací a provedení registrací osob usazených a hostujících.

autorizační rady za rok 2014.

AR aktualizovala informace o zkouškách odborné způsobilosti na webových stránkách Komory. Probíhala jednání

Autorizační rada pracovala ve složení:
• předseda: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, zástupce ČKA pro
obor architektura,
• místopředseda: Ing. arch. Martin Tunka, CSc., zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,

k Autorizačnímu řádu ČKA s MMR, MŽP a právním oddělením ČKA.
• 8. 10. 2014; na programu jednání bylo projednání a schválení
autorizací a provedení registrací osob usazených a hostujících.
Projednávání Autorizačního řádu ČKA.

• členové: Akad. arch. Irena Falkum, zástupce Ministerstva
kultury,
• Ing. Radmila Fingerová, zástupce ČKA pro obor krajinářská
architektura,
• Ing. arch. Jan Sedlák, zástupce ČKA pro obor územní plánování,
• Ing. Pavel Štěpán, zástupce České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
• Ing. Eva Voženílková, zástupce Ministerstva pro životní
prostředí.

STANDARDNÍ ČINNOSTI AUTORIZAČNÍ RADY
PŘI OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
OSOB A PŘI UDĚLOVÁNÍ AUTORIZACE, PŘI
UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE A PROVÁDĚNÍ
REGISTRACE
V roce 2014 AR ověřila v autorizačních řízeních prostřednictvím
zkušebních komisí odbornou způsobilost 140 osob a rozhodla
o udělení autorizací 125 žadatelům, z nichž 115 osobám pro
obor architektura, 1 osobě pro územní plánování, 3 osobám pro

Pravidelných zasedání se účastní Milena Ondráková za Kancelář

krajinářskou architekturu, 6 osobám pro specializaci územních

ČKA, která vykonává činnost sekretáře AR a vede agendu včetně

systémů ekologické stability a žádné osobě nebyla udělena au-

kompletní administrativy AR, je pověřena organizační přípravou

torizace se všeobecnou působností.

a zajišťováním podkladů pro jednání zkušebních komisí ČKA

AR rozhodla neudělit autorizaci 15 osobám a 1 osobě autorizační

a následně organizační přípravou provedení autorizace.

řízení přerušit z procesních důvodů.

Autorizační radu jmenoval dne 6. 5. 2013 ministr pro místní

V současné době je uděleno celkem 3 835 autorizací 3 580 au-

rozvoj pan Kamil Jankovský s účinností od 1. 5. 2013 pro tříleté

torizovaným osobám, z toho 2 095 osob je držitelem autorizace

funkční období do 30. 4. 2016.

se všeobecnou působností, 1 204 osob je držitelem autorizace
samostatně pro obor architektura, 144 osob je držitelem samo-

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZASEDÁNÍ
AUTORIZAČNÍ RADY

statně pro obor územní plánování, 174 osob je držitelem autorizace samostatně pro obor krajinářská architektura, 117 osob
je držitelem autorizace samostatně pro obor interiérová tvorba

Autorizační rada zasedala v loňském roce celkem třikrát, a to

a 1 osoba pro obor scénické stavby, které se však od roku 2004

ve dnech

již neudělují, 100 osob je držitelem autorizace pro samostatnou

• 06. 02. 2014; na programu bylo projednání a schválení au-

specializaci projektování územních systémů ekologické stability.

torizací a provedení registrací osob usazených a hostujících.

Za sledované období zemřelo 18 autorizovaných osob, autori-

AR na základě žádosti Fakulty životního prostředí ČZU v Praze

zace se na vlastní žádost vzdalo 28 osob a na vlastní žádost si

o zařazení studijního oboru Územní plánování, v rámci stu-

autorizaci pozastavilo 45 osob.

dijního programu Krajinářství konstatovala, že na vzdělání

Autorizační rada v roce 2014 ověřila v uznávacím a registračním

v akreditovaném bakalářském studijním programu se v sou-

řízení kvalifikační předpoklady pro registraci 5 osob usazených
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a 16 osob hostujících a provedla registraci 21 žadatelů, všem
těmto osobám byla udělena registrace pro obor architektura.

SHRNUTÍ
Autorizační rada v uplynulém období sledovala a projednala zejména tyto činnosti:
• Autorizační rada již v předchozím období připravila a odsouhlasila návrh novely Autorizačního řádu ČKA, který nebyl schválen ministrem pro místní rozvoj. Nová Autorizační
rada konstatovala, že dosud platný autorizační řád schválený ministrem pro místní rozvoj dne 15. října 2008 pod
č. j. 34445/2008 není v souladu se zákonem č. 360/1992
ve znění pozdějších předpisů a z tohoto důvodu je nutné
zajistit co nejdříve schválení jeho novely podle § 33 zákona č. 360/1992 Sb. To se povedlo a Autorizační řád byl
29. 12. 2014 schválen ministryní pro místní rozvoj, Ing. Karlou Šlechtovou. Autorizační rada se kromě udílení autorizací a přípravy nového autorizačního řádu zabývala i nadále opakovaně systémem vzdělávání, odbornou profesní
praxí pod vedením autorizovaného architekta a podmínkami a náležitostmi ověřování odborných znalostí, které
tvoří základ zkoušky odborné způsobilosti.
• Autorizační radou byl dne 11. 3. 2014 schválen aktualizovaný „Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním“.
Do seznamu byl začleněn na žádost Fakulty životního
prostředí bakalářský studijní program Krajinářství, studijní
obor Územní plánování; na vzdělání se v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona v souběhu s ustanovením § 4
odst. 2 a § 8 Autorizačního řádu hledí jako na vzdělání příbuzné.
• Participace členů AR na přípravě Politiky architektury a stavební kultury ČR, včetně jejího schválení začátkem roku
2015.

Zpracovali:
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Milena Ondráková
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VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU ARCUS
ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

Správní rada Nadačního fondu ARCUS v roce 2014 nezasedala.

použity na zpracování účetnictví firmy EKONOMIKA-J3K, s. r. o.

Představenstvo ČKA na svém VIII. zasedání dne 21. 7. 2009 pro-

ve výši 3 025 Kč a na audit firmy GESTIO, s.r.o. ve výši: 7 865 Kč.

jednávalo další působnost NF ARCUS s tím, že se připraví trans-

Uvedené výdaje činí celkem 12 013,48 Kč (všechny položky jsou

formace NF a budou se hledat vhodné zdroje pro financování

uvedeny v účetní uzávěrce – viz příloha).

činnosti. Z těchto důvodů byl příjem žádostí na nadační příspěvek pozastaven.
Na II. zasedání představenstva dne 12. 2. 2013 bylo doporučeno
za přítomnosti pana předsedy NF Arcus Ing. arch. J. Kiszky předložit NF Arcus k ekonomickému posouzení nezávislému auditu,

IV. PŘEHLED UDĚLENÝCH GRANTŮ V ROCE
2014
V roce 2014 Nadační fond ARCUS neudělil žádné granty.

právní oddělení mělo za úkol připravit analýzu současného sta-

stupu. Za rok 2014 nedošlo ze strany představenstva k žádnému

V. ZHODNOCENÍ USTANOVENÍ § 22 ZÁKONA
O NADACÍCH A NADAČNÍCH FONDECH
Č. 227/1997

rozhodnutí.

K 31. 12. 2014 byla finanční hotovost

vu, představenstvo se znovu mělo seznámit s materiály, které
byly předloženy v roce 2009 a mělo rozhodnout o dalším po-

na účtech NF ARCUS:

91 628,44 Kč.

Náklady na správu činily v roce 2013 celkem:

12 013,48 Kč.

I. PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
NADAČNÍHO FONDU ARCUS V ROCE 2014

Celkové roční náklady spojené se správou nadačního fondu ne-

Nadační fond ARCUS nevlastní žádný nemovitý majetek.

stavu k 31.12. téhož roku. Pro rok 2014 je toto pravidlo naplněno.

smí převýšit 15% majetku Nadačního fondu ARCUS podle jeho

K 1. 1. 2014 činila finanční hotovost
na účtech Nadačního fondu ARCUS:

103 155,24 Kč.

K 31. 12. 2014 činila finanční hotovost
na účtech NF ARCUS:

91 628,44 Kč.

K 1. 1. 2014 činily finanční prostředky
Nadačního fondu ARCUS v hotovosti:

0 Kč.

K 31. 12. 2014 činily finanční prostředky
Nadačního fondu ARCUS v hotovosti:

0 Kč.

Tato hotovost je jediným majetkem Nadačního fondu ARCUS.

VI. ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ
OBSAŽENÝCH V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE, VÝROK
AUDITORA
Roční účetní uzávěrka je přílohou výroční zprávy. Přestože dle
ustanovení § 24 zákona č. 227/1997 Sb. úhrn celkových ročních
výnosů nebo nákladů nepřesáhl 3 000 000 Kč, zadal Nadační
fond ARCUS zpracování auditu Ing. Heleně Křepinské, zapsané
v seznamu auditorů vedených Komorou auditorů ČR č. 1362.
Audit je přílohou výroční zprávy.

II. PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH NADAČNÍCH
DARŮ POSKYTNUTÝCH NADAČNÍMU
FONDU ARCUS V ROCE 2014

Připravila Lenka Dytrychová, tajemník NF ARCUS

Nadační fond ARCUS v roce 2014 neobdržel žádné finanční dary.
Celkový výnos úroků z běžného účtu činil 486,68 Kč.

Přílohou výroční zprávy je účetní uzávěrka a zpráva auditora.
Ing. arch. Josef Kiszka,
předseda NF Arcus

III. PŘEHLED O POUŽITÍ MAJETKU
NADAČNÍHO FONDU ARCUS
Finanční částka ve výši 1 031,00 Kč byla použita na bankovní
poplatky spojené se správou účtu Nadačního fondu ARCUS
u České spořitelny, a. s., Rytířská ulice 29, Praha 1, jak je doloženo v účetní uzávěrce. Kromě toho byly finanční prostředky
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NÁVRHY ZMĚN VNITŘNÍCH ŘÁDŮ ČKA
I. NÁVRHY PŘEDSTAVENSTVA
I.A
ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

II. NÁVRHY PRACOVNÍ SKUPINY
PRO LEGISLATIVU
II.A
ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

I.A.1 (Organizační, jednací a volební řád)
Navrhuje se upravit § 10 odst. 2, a to takto:

II.A.1 (Organizační, jednací a volební řád)

Představenstvo má dvanáct devět členů. Členové představenstva

Navrhuje se doplnit do § 7 nový odst. 12, a to takto:

nesmí být zároveň členy dozorčí rady ani Stavovského soudu.

Členové, kteří mají sjednáno pojištění odpovědnosti za škody

Představenstvo ze svého středu volí předsedu a prvního a dru-

způsobené výkonem povolání v rámci hromadného pojištění

hého místopředsedu.

zajišťovaného Komorou, jsou povinni se řídit všeobecnými pod-

Odůvodnění: Cílem navrhované změny je dosažení úspor a zvý-

mínkami zveřejněnými na webových stránkách Komory.

šení akceschopnosti představenstva. Regionální princip zůstává

Odůvodnění: V řádech dosud není výslovně uvedena povinnost

zachován.

hradit pojistné do určitého data (toto se autorizovaným osobám
pouze sděluje dopisem rozesílaným Kanceláří). V praxi tak do-

I.A.2 (Organizační, jednací a volební řád)

chází k tomu, že někteří architekti pojistné neuhradí, nebo se

Navrhuje se doplnit nové přechodné ustanovení, a to s následu-

z hromadného pojištění odhlásí, ale až s určitým prodlením, při-

jícím zněním:

čemž Komora ale musí pojistné uhradit pojišťovně místo nich.

V rozmezí od valné hromady 2016 do valné hromady 2017 má

Navrhujeme proto doplnit do OJVŘ výše uvedené obecné usta-

představenstvo jedenáct členů. V rozmezí od valné hromady

novení, na které bude navazovat podrobnější úprava ve formě

2017 do valné hromady 2018 má představenstvo deset členů.

všeobecných podmínek – budou upravovat zejména datum
splatnosti a postup pro případ, kdy pojistné není řádně a včas

I.B
JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

uhrazeno (tzn. včetně práva Komory takového architekta z hromadného pojištění vyškrtnout).
II.A.2 (Organizační, jednací a volební řád)

I.B.1 (Jednací řád valné hromady)
Navrhuje se doplnit nové přechodné ustanovení, a to s následujícím zněním::
1. Na valné hromadě konané v roce 2016 bude do představenstva volen 1 kandidát za region Praha, 1 kandidát za region
Čechy a 1 kandidát za region Morava a Slezsko, celkem tedy
3 kandidáti.

Navrhuje se úprava v § 7 odst. 3 písm. b), a to takto:
(3) Povinnosti řádných členů jsou:)
platit řádně a včas jedenkrát ročně členské příspěvky ve výši
6 000 Kč. Členský příspěvek pro architekty po prvním udělení
autorizace činí po dobu prvních tří let 3 000 Kč. Tomu, kdo prokáže tíživou ekonomickou situaci (zejména jako důsledek nemoci,
invalidity, mateřské dovolené trvalé péče o dítě nebo stáří), může

2. Na valné hromadě konané v roce 2017 bude do představen-

být příspěvek na podkladě jeho řádně doložené a odůvodněné

stva volen 1 kandidát za region Praha, 1 kandidát za region

žádosti snížen rozhodnutím představenstva až na minimální

Čechy a 1 kandidát za region Morava a Slezsko, celkem tedy

výši 1 500 Kč., popřípadě může být též odložena jeho splatnost

3 kandidáti.

formou bezúročné půjčky poskytnuté autorizované osobě Ko-

3. Na valné hromadě konané v roce 2018 budou do představen-

morou. O snížení příspěvku z důvodů tíživé situace, nemoci, po-

stva voleni 2 kandidáti za region Praha a 1 kandidát za region

případě invalidity architekta může představenstvo rozhodnout

Morava a Slezsko, celkem tedy 3 kandidáti.

též z vlastního podnětu, popřípadě na žádost podanou a dopo-

4. Počínaje valnou hromadou konanou v roce 2019 se postupuje
v souladu s ustanovením § 6 tohoto řádu.

ručenou alespoň dvěma autorizovanými osobami sdruženými
Komorou jakožto ručiteli; takto podaná žádost se posuzuje individuálně na základě doporučení těchto ručitelů. Příspěvek v minimální výši platí též řádný člen, jehož autorizace byla pozastavena
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na vlastní žádost, a člen, jehož autorizace byla pozastavena z důvodů disciplinárních. Ženy na mateřské dovolené, Osoby, jejichž

II.C
VŠECHNY ŘÁDY

autorizace byla pozastavena z důvodu trvalé péče o dítě, členské
příspěvky neplatí, a to nejdéle do čtyř let věku dítěte. V případě,

Navrhuje se formální úprava ve všech vnitřních řádech, jejímž

že povinnost platit příspěvek vznikne nebo skončí v průběhu

předmětem je aktualizace citací právních předpisů jak v textu,

kalendářního roku, popřípadě se v průběhu kalendářního roku

tak v poznámkách pod čarou. Jedná se o ustanovení:

změní jeho výše, vypočítá se výše příspěvku tak, že se příslušný
počet měsíců násobí jednou dvanáctinou předepsaného ročního

II.C.1 (Disciplinární a smírčí řád)

příspěvku. Termínem splatnosti příspěvku je 28. únor. Je-li autori-

a) preambule:

zace udělena po 28. únoru toho roku, je příspěvek v příslušné výši

V souladu s ustanovením § 10, § 11, § 20 až § 22, § 23 odst. 6

splatný do jednoho měsíce od data udělení autorizace.

písm. g) a h), § 25 odst. 4 písm. b), § 27 odst. 1 písm. a) a c), §

Odůvodnění: Přestože stávající úprava hovoří o mateřské dovolené, jejím smyslem je finanční úleva rodiči, který zůstává s dítětem
doma a nevykonává z toho důvodu povolání. Tomu odpovídá též
aplikace ustanovení v praxi (akceptuje se též dovolená rodičovská). Navrhuje se tedy rozšíření na 4 roky od okamžiku narození
dítěte, což též odpovídá době, po niž má rodič nárok na přiznání

28 a § 30 odst. 1 zákona se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994
Sb. a zákona č. 224/2003 Sb. (dále jen „Zákon“) a k provedení některých ustanovení tohoto zákona,

rodičovského příspěvku.

b) poznámky pod čarou

Úprava zohledňuje též fakt, že rodičovskou dovolenou může čer-

u 1 – vyškrtnout dovětek „ve znění pozdějších předpisů“

pat jak matka, tak otec dítěte.

u 1a, 2, 2b – doplnit k uvedeným odkazům na předpisy dovětek
„ve znění pozdějších předpisů“

II.A.3 (Organizační, jednací a volební řád)

u 2a – vyškrtnout dovětek „v platném znění“

Navrhuje se upravit § 8 odst. 1, a to takto:
V případě, že při odnětí, popřípadě pozastavení autorizace nebo

II.C.2 (Profesní a etický řád)

registrace z disciplinárních důvodů, popřípadě na vlastní žádost

a) preambule:

neodevzdá autorizovaná nebo registrovaná osoba autorizační

v souladu s ustanovením § 30 odst. 1, § 23 odst. 6 písm. h) a §

osvědčení a razítko, popřípadě registrační osvědčení a razítko

25 odst. 4 písm. b) zákona se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu

do Kanceláře Komory, pověří a zplnomocní pro tento účel do-

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání auto-

zorčí rada Komory pracovníky Kanceláře, popřípadě jiné osoby

rizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění

osobním vyzvednutím razítka a osvědčení. vyzve ředitel Kance-

pozdějších předpisů zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994

láře takovou osobu ke splnění uvedené povinnosti ve lhůtě nej-

Sb. a zákona č. 224/2003 Sb. (dále jen „Zákon“) a k provedení ně-

později do sedmi dnů od doručení výzvy, přičemž tato výzva bude

kterých ustanovení tohoto Zákona,

zároveň obsahovat poučení o následcích nesplnění povinnosti.

/…/

Odůvodnění: Stávající znění je značně nepraktické a potenciálně

b) poznámky pod čarou

organizačně náročné.

– v poznámkách pod čarou 2, 3 a 4 doplnit u odkazu na zákon
o veřejných zakázkách, stavební zákon, vyhlášku č. 499/2006 Sb.,

II.B
DISCIPLINÁRNÍ A SMÍRČÍ ŘÁD ČKA

vyhlášku č. 503/2006 Sb., autorský zákon, zákon o vynálezech,
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, zákon o ochraně
průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., zákon

II.B.1 (Disciplinární a smírčí řád)

o užitných vzorech, zákon o opatřeních na ochranu průmyslové-

Navrhuje se upravit § 60 odst. 1, a to takto:

ho vlastnictví dovětek „ve znění pozdějších předpisů“.

Proti rozhodnutí představenstva podle § 6 odst. 3 a § 59 není

– v poznámce pod čarou 4 nahradit odkaz na zákon č. 137/1995

opravný prostředek; rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením

Sb., o ochranných známkách odkazem na „zákon č. 441/2003 Sb.,

doručením.

o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o sou-

Odůvodnění: Ustanovení se týká případů, kdy představenstvo

dech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně ně-

rozhoduje jako odvolací orgán v rámci disciplinárního řízení.

kterých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Právní moc rozhodnutí nemůže obecně nastat dříve, než má

pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění

jeho adresát možnost se seznámit s jeho obsahem. Vzhledem

pozdějších předpisů“

k tomu, že veřejné vyhlášení rozhodnutí o odvolání není z prak-

– v poznámce pod čarou 4 odstranit odkaz na zákon č. 160/1973

tických důvodů možné, je třeba přijmout tuto změnu řádu.

Sb., o řízení ve věcech označení původu výrobků
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II.C.3 (Soutěžní řád)
a) preambule
„..a v souladu s ustanovením § 25 odstavce 4 písm. b) a § 23 odstavce 6 písm. r) zákona se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994
Sb. a zákona č. 224/2003 Sb. (dále jen „Zákon“) a k provedení některých ustanovení tohoto Zákona a s přihlédnutím k ustanove-

III. NÁVRHY ING. ARCH. PAVLA RADY
Navrhuje se nová koncepce vyjadřování Komory k (ne)regulérnosti soutěží. Změny jsou primárně v Soutěžním řádu, následně
pak promítnuty i do § 7 Profesního a etického řádu, který se týká
povinností architekta ve vztahu k soutěžím.

III.A
SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČKA

ní § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

III.A.1 (Soutěžní řád)

a § 21 až 23, § 29 až 34 a § 102 an. zákona č. 137/2006 Sb., o ve-

Navrhuje se doplnit § 2 odstavcem 7, a to takto:

řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Soutěže mohou být v závislosti na kvalitě soutěžních podmí-

b) poznámky pod čarou

nek a jejich souladu se Soutěžním řádem regulérní, neregu-

– v poznámce pod čarou 3 doplnit u odkazu na autorský zákon

lérní nebo bez doložky. Regulérní jsou soutěže, jejichž sou-

dovětek „ve znění pozdějších předpisů“

těžní podmínky odpovídají soutěžnímu úkolu a jsou v plném
souladu se Soutěžním řádem a Komora k nim vydala doložku

II.C.4 (Organizační, jednací a volební řád)

o regulérnosti, která je součástí soutěžních podmínek. Nere-

a) preambule

gulérní jsou soutěže, jejichž soutěžní podmínky neodpovídají

V souladu s ustanovením § 23 odst. 6 zákona se zákonem

soutěžnímu úkolu a vykazují závažné rozpory se Soutěžním

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architek-

řádem a Komora k nim vydala oznámení o neregulérnosti,

tů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

které vhodným způsobem uveřejnila. Ostatní soutěže jsou

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů zákona

soutěže bez doložky.

č. 264/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 224/2003
Sb. (dále jen „Zákon“) a k provedení některých ustanovení

III.A.2 (Soutěžní řád)

tohoto Zákona, jímž se vymezuje působnost České komory

Navrhuje se upravit § 7 odst. 2, a to takto:

architektů, zejména pak v souladu s ustanovením písm. h) tohoto odstavce a v souladu se zmocněním plynoucím z ustanovení § 25 odst. 4 písm. b) a dále v souladu se zmocněním
plynoucím z ustanovení § 30 odst. 1,

(2) Před vyhlášením soutěže musí být soutěžní podmínky předloženy nejméně patnáct dnů předem Kanceláři Komory k posouzení jejich souladu se Soutěžním řádem. Po té, zpravidla
na ustavující schůzi poroty, musí se soutěžními podmínkami

b) poznámky pod čarou

vyjádřit podpisem svůj závazný souhlas všichni členové po-

– u poznámky pod čarou 4 b doplnit dovětek „ve znění poz-

roty, jakož i vyhlašovatel, popřípadě jeho řádně zmocněný

dějších předpisů“

zástupce. Takto odsouhlasené soutěžní podmínky budou
s konečnou platností potvrzeny v záležitostech rozhodných

II.C.5 (Jednací řád valné hromady)

pro regulérnost soutěže dle obecných právních předpisů

a) preambule

a tohoto Soutěžního řádu Komorou, která si pro vyjádření

V souladu s ustanovením § 23 odst. 6 zákona se zákonem

o regulérnosti vyhrazuje lhůtu nejvýše deseti dnů. Soutěžní

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architek-

podmínky takto odsouhlasené a posouzené jsou závazné.

tů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

Shledá-li Komora, že soutěžní podmínky odpovídají soutěž-

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů zákona č.

nímu úkolu a jsou v plném souladu se Soutěžním řádem, vydá

264/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 224/2003 Sb.

doložku o regulérnosti. Vykazují-li soutěžní podmínky závaž-

(dále jen „Zákon“) a k provedení některých ustanovení tohoto

ný rozpor se Soutěžním řádem, vydá Komora oznámení o ne-

Zákona, jímž se vymezuje působnost České komory architektů,

regulérnosti, které vhodným způsobem uveřejní. V případě,

zejména pak v souladu s ustanovením písm. h) tohoto odstavce

že se soutěžní podmínky v dílčích bodech odchylují od Soutěž-

a v souladu se zmocněním plynoucím z ustanovení § 25 odst.

ního řádu, avšak Komora shledá, že tyto odchylky nevylučují

4 písm. b) a dále v souladu se zmocněním plynoucím z ustano-

transparentní, nediskriminační průběh soutěže a její odborně

vení § 30 odst. 1,

kvalitní výsledek, doložku ani oznámení k soutěži nevydává.
Komora je oprávněna odvolat vyjádření o regulérnosti své
souhlasné vyjádření k soutěžním podmínkám, a to i během
soutěže, zjistí-li, že byla při posuzování těchto podmínek
uvedena v omyl.
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III.A.3 (Soutěžní řád)

Odstraňuje striktní úpravu, že všechny soutěže, kterým Komora

Navrhuje se upravit § 7 odst. 4, písm. o), a to takto:

neudělila regulérnost, jsou soutěže neregulérní a autorizované

(4) Soutěžní podmínky obsahují zejména:

osoby jsou za účast automaticky postihovány.

(…)

Jedná se paradoxně i o ty soutěže, které by jinak v regulérnosti

o) vyjádření Komory o regulérnosti soutěže, bylo-li vydáno.

obstály, ale vyhlašovatel konal podle ZVZ soutěže o návrh a zákon mu neukládá s Komorou jednat.

III.B
PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD ČKA

Návrh ukládá architektům zákaz zúčastnit se soutěže, která je
v závažném rozporu se Soutěžním řádem a jejíž uskutečnění by
tedy mohlo ohrozit řádný standardizovaný výkon profese. Archi-

III.B.1 (Profesní a etický řád)

tekti sami posoudí soutěž a soutěžní podmínky a toto rozhodnu-

Navrhuje se upravit § 7 odst. 2, a to takto:

tí uskuteční svobodně sami. Soutěž nemusí mít doložku regulér-

(2) Architekt se nesmí účastnit těch architektonických soutěží,

nosti – ta se bude vydávat jen pro skupinu soutěží „perfektních“.

jejichž soutěžní podmínky vykazují závažný rozpor se Soutěž-

Návrh umožňuje Komoře

ním řádem a dále soutěží, které nebyly vyhlášeny v souladu

1. udělit soutěži neregulérnost a toto se zdůvodněním vyvěsit

s platným soutěžním řádem Komory a nemají doložku regu-

na www stránkách Komory a to v případě, že vyhlášení soutě-

lérnosti vydanou byly Českou komorou architektů označeny

že je v závažném rozporu se Soutěžním řádem a její uskuteč-

jako neregulérní.

nění by mohlo ohrozit řádný standardizovaný výkon profese;
2. udělit regulérnost, splňuje-li soutěž plně Soutěžní řád;

III.B.2 (Profesní a etický řád)
Navrhuje se upravit § 7 odst. 3, a to takto:

3. ponechat soutěž „bez doložky“, vykazuje-li dílčí nedostatky
(nedostatečné ceny, kratší lhůty), které však pravděpodobně

(3) Architekt se nesmí zúčastnit ani takových akcí, které nebyly,

neohrozí její transparentní průběh a umožní kvalitní výsledek;

ačkoliv mají povahu architektonické soutěže, jako architek-

4. postihovat nadále ty architekty, kteří se zúčastnily neregulérní

tonická soutěž vyhlášeny, pokud jejich soutěžní podmínky

soutěže, jejíž uskutečnění by mohlo ohrozit řádný standardi-

vykazují závažný rozpor se Soutěžním řádem. Za takovéto

zovaný výkon profese.

akce se považují zejména výběrová řízení na vyhledání projektanta, v jejichž průběhu se vyžadují nebo se předkládají
návrhy, studie, plány nebo projekty takového charakteru, který odpovídá pracím dle výkonů, specifikovaným ve Výkonech
a honorářích architektů. Toto ustanovení se nevztahuje na případy souběžného vypracování téže zakázky několika navzájem nezávislými zhotoviteli, je-li podloženo řádnou smlouvou
s objednatelem, jejíž součástí je ustanovení o odměně, nebo
je-li podloženo řádným uzavřením právoplatné smlouvy
o smlouvě budoucí s uvedením předmětu plnění, ceny a termínem plnění nebo jedná-li se o práci vypracovanou standardně na zakázku objednatele, který tuto práci následně
zahrne do nabídky nebo výběrového řízení, jehož se zúčastní

Navrhovaná úprava více odráží i konstatování zákona o výkonu
povolání (§23 odst. 5 písm. s). Zároveň tato úprava Komoře (soutěžní skupině) umožňuje větší manévrovací prostor pro uskutečnění soutěží, které jsou jinak dobře připravené a pouze nemají
na předepsanou výši cen a neubírá Komoře možnost akce, které
jsou v příkrém rozporu s politikou Komory označit se zdůvodněním za neregulérní.
Současně architektům umožňuje více prostoru, po kterém mnozí
volají pro odpovědnou a svobodnou volbu účastnit se soutěží,
které dle jejich názorů jsou v souladu s řády, a stejně mohou být
postiženi, pokud toto neobhájí před disciplinárními orgány Komory.

dle svého uvážení. Toto je přípustné pouze v případě, nemá-li

Komoře by nadále po úpravě neměla být vyčítána diskriminace

být zakázka zadána podle zvláštního právního předpisu 1a.

členů. Komora by označila neregulérnost jen v případě rozporuplného výkladu řádů a zákonů a rozporu se standardem výko-

III.B.3 (Profesní a etický řád)
Navrhuje se upravit § 7 odst. 4, a to takto:
(4) Architekt je povinen upozornit Komoru na konání neregulérních architektonických soutěží, které jsou v rozporu se Soutěžním řádem Komory, jakož i akcí podle odstavce 3, o nichž
se dozví.
Odůvodnění: Navrhovaná úprava SŘ a PEŘ odstraňuje “diskriminaci”, která je Komoře v případě udělování regulérnosti podsouvána a lépe odráží současný vývoj politiky Komory vůči soutěžím
a současnou úpravu ZVZ.
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nu profese a toto by vždy musela zdůvodnit.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČKA ZA ROK 2014
1. ÚVOD, VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Zpráva o hospodaření České komory architektů (dále také
jen ČKA nebo Komora) za rok 2014 je zpracována v souladu
s účetnictvím vedeným ČKA (z podkladů informační soustavy) v běžném roce a v souladu s účetní závěrkou organizace
k 31. 12. 2014; v souladu s ustanoveními § 3 a § 4 Organizačního,
jednacího a volebního řádu ČKA (OJVŘ).
Účetnictví České komory architektů bylo podle ustanovení § 3
odst. 3 OJVŘ, včetně rozboru hospodaření předloženo k ověření
nezávislému auditorovi v termínu do 28. února 2015. Kancelář
ČKA celistvé a úplně vedené účetnictví za rok 2014 předložila
společnosti NEXIA AP a.s. se sídlem: Sokolovská 5/49, Praha 8,
PSČ 186 00, IČ: 481 17 013, DIČ: CZ 481 17 013 zapsané do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 14203, vedené v seznamu Komory auditorů České republiky pod č. osvědčení 096, a to k provedení celoročního auditu, ke zpracování zprávy auditora o ověření účetní uzávěrky
a ke zpracování výroku auditora za rok 2014.
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, vč. výroku
auditora, roční účetní závěrka a zpráva o hospodaření byly v souladu s § 4 odst. 3 Organizačního, jednacího a volebního řádu
ČKA předloženy dne 12. 3. 2014 dozorčí radě ČKA. Následně je
ověření účetní závěrky, výrok auditora a zpráva o hospodaření
v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 OJVŘ předkládán nejvyššímu samosprávnímu orgánu ČKA, tj. Valné hromadě.
VÝROK AUDITORA: (viz str. 34)

2. EKONOMICKÁ SITUACE ČKA V ROCE 2014

v celkové výši příjmů

22 332 100 Kč,

v celkové výši výdajů

22 332 100 Kč.

Schválený rozpočet 2014 PŘÍJMY+VÝDAJE:
viz tab. 1 a 2 (str. 31–33)
Vzhledem k tomu, že VH 2014 schválila i změnu řádů, ve kterých je zmíněna otázka struktury rozpočtu ve výnosech a nákladech (změna je účinná až od roku 2015), je v následujícím
textu uveden přehled celkového čerpání za rok 2014 jak
ve formátu příjmy/výnosy, tak i výdaje/náklady.
Rozdíl mezi formáty příjmy/výnosy je v následujících
položkách:
Příjmy
CEC5 příjmy
Příspěvky 2015 uhrazené v roce 2014
Pojištění 2015 uhrazené v roce 2014
Výnosy
Rozdíl mezi formáty výdaji/náklady je v následujících
položkách:
Výdaje
Praha – odpisy
Rezerva
Opravné položky
Náklady
Na základě výsledku hospodaření za rok 2014 lze konstatovat, že:
celkové příjmy ČKA za rok 2014 činí 23 437 737 Kč, což je

Představenstvo ČKA projednalo a schválilo na svém II. zasedání

105 % schváleného rozpočtu, celkové výdaje dosáhly částky

11. února 2014 a III. zasedání 11. března 2014 s úpravou 3. dub-

20 022 649 Kč, tj. 90 % schváleného rozpočtu. Rozdíl mezi pří-

na 2014 návrh rozpočtu pro rok 2014 a rozpočet byl doporučen

jmy a výdaji je 3 415 088 Kč.

ke schválení valné hromadě dne 26. dubna 2014 podle § 25
odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání au-

Celkové výnosy ČKA za rok 2014 činí 22 488 386 Kč, celkové

torizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných

náklady dosáhly částky 20 118 536 Kč.

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
Předložený návrh rozpočtu byl představenstvem zpracován
v souladu s příslušnými ustanoveními Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA (§ 4a, § 4b) i v souladu s usnesením

Ve výsledku skončilo tedy hospodaření České komory architektů v roce 2014 v zisku
(před zdaněním)

VH z 20. dubna 2013 jako vyrovnaný a XXI. Valná hromada
České komory architektů projednala a schválila dne 26. dub-

ve výši 2 369 850 Kč.

na 2014 v Praze podle ustanovení § 4a odst. 4 OJVŘ rozpočet
na rok 2014 jako vyrovnaný:
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Tabulka č. 1

Schválený rozpočet PŘÍJMY

Příjmy z členských příspěvků

Plán 2012

Skutečnost 2012

Plán 2013

Skutečnost 2013

Plán 2014

15 590 000

15 266 466

15 280 000

15 545 964

15 300 000

Výnosy z členských příspěvků AI

–6 000

Tržby vlastní

1 800

Prodej razítka

1 800

–1 500

2 450

Tržby z prodeje majetku
Prodaný investiční majetek
Prodaný materiál
Ostatní příjmy

270 000

267 764

520 000

46 606

60 803

55 000

105 000

51 500

50 000

Autorizační poplatek

75 746

85 788

80 000

Finanční výnosy

91 392

1 907

5 000

Pokuty za pozdní úhradu příspěvku
Pokuty u Stavovského soudu

318 744

270 000

Autorizační semináře

90 000

Příspěvek na SÚPM

15 005

Kancelář Praha

150 000

Dozorčí rada

17 500

Zahr. aktivity

296

Ostatní služby

34 133

Rezerva
Hospodářská činnost

90 000

832
600 000

628 806

Prodej služeb

167 317

Prodej tiskovin

329 801

600 000

510 706

Prodej zboží
Tržby z reklamy

97 950

Tržby ostatní

33 738

OTP
AS a akce

200 000

Profesní pojištění

3 240 000

3 408 878

3 320 000

3 419 697

3 400 000

Reklama

1 400 000

1 625 700

1 500 000

1 212 600

1 500 000

Tiskoviny

250 000

Valná hromada

200 000

211 000

200 000

296 493

280 000

Přehlídka DP

400 000

273 667

400 000

344 676

300 000

MMR

164 800

Architekti na jedné lodi

30 500

64 000
50 454

Ples

50 000
159 253

Vrácená záloha DPPO
CELKEM

774 779

462 500
21 700 000

22 414 384

21 770 000

21 872 557

22 062 500

200 000

490 023

0

580 515

269 600

22 904 407

21 770 000

22 453 072

22 332 100

Včetně CEC5
CEC5
CELKEM

21 900 000
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Tabulka č. 2

Schválený rozpočet VÝDAJE

NÁVRH ROZPOČTU ČKA 2014 S POROVNÁNÍM LET 2010 AŽ 2013 – VÝDAJE

Samospráva

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

Skutečnost 2012

Skutečnost 2013

Rozpočet 2014

3 175 286

3 123 339

2 735 762

2 913 522

2 950 000

Valná hromada

329 382

373 490

318 683

411 080

430 000

Představenstvo

777 038

876 876

789 441

842 702

800 000

Předseda

231 485

227 027

299 936

292 814

300 000

Dozorčí rada

642 004

657 733

601 664

641 092

650 000

Stavovský soud

649 565

403 173

280 306

284 736

300 000

Autorizační rada

28 315

23 391

38 488

19 197

50 000

Zkušební komise

186 116

170 035

169 661

174 561

170 000

11 260

70 346

320 121

321 268

237 583

247 340

250 000

1 199 698

1 072 438

1 227 334

1 130 233

1 170 000

61 927

66 278

120 165

17 059

70 000

Soutěže

158 231

173 981

347 138

274 490

300 000

Výkonové standardy

353 020

182 717

117 638

130 786

150 000

30 695

18 900

26 541

29 509

40 000

9 525

71 853

89 705

121 643

120 000

17 720

20 817

38 942

43 439

40 000

5 990

7 864

389 300

310 656

288 133

304674

270 000

Regionální zástupci
Zahr. záležitosti – členské příspěvky
Pracovní skupiny
Legislativa

Vzdělávání
Pro územní plánování, urbanismus a krajinu
Památková péče
Česká cena za architekturu
Zahraniční aktivity
Krajinářská architektura

25 255

184

44 497

40 000

Propagace architektury

47 087

31 681

135 265

95 813

100 000

Transparency

16 917

50 273

115 017

13 350

PS – externí služby

4 536

Reflexe komory „20“
Udržitelný rozvoj
Zrušené PS

13 231
126 203

30 502

PS Granty

50 556

40 000

PS Bydlení
Služby členům ČKA
Internet

2 528 424

2 051 914

1 548 356

1 676 080

2 076 100

111 220

116 002

169 606

106 855

140 000

Nový web/intranet
Služby přímé
Informační servis
Bulletin
Ročenka

150 000
297 329

159 270

142 966

312 445

159 000

1 788 013

1 410 418

1 235 784

1 256 780

1 627 100
1 010 000
380 000

Řády
Drobné tiskoviny
Vizuální styl

15 000
100 000

Setkání s novináři
Předplatné časopisů, grantový kalendář

32

2 100

Ročenka architektury

50 000

Monitoring tisku

70 000

Akce

314 060

642 712

Akce , tisková setkání, reprefond

500 000
48 000

Pocta, GPA

50 000

Ples architektů

202 821

Architekti na jedné lodi

52 318

45 616

Sympozia, konference, audiovizuální knihovna

50 000
52 000

Přehlídka DP

331 862

366 224

Akce ostatní

1 350

42 138

646 939

Správa a administrativa ČKA
Praha – celkem

Služby ostatní

Praha odpisy
Brno – celkem

261 742

394 275

300 000

448 722

656 820

774 779

600 000

9 617 219

9 518 875

8 768 192

8 183 750

8 886 000

7 535 355

7 247 356

7 018 841

6 537 778

7 760 000

661 481

626 125

673 847

684 270

758 902

1 019 269

1 075 504

961 702

Hospodářská činnost

2 437 247

2 733 011

1 838 396

1 652 624

Profesní pojištění

3 288 900

3 373 260

3 311 700

3 449 640

Obnova IT/interiérů

121 092

Sympozia, konference

1 106 111

250 000

115 340

CEC5

494 250

781 476

27 100

107 051

Rezerva
Daně

164 971
24 122 266

Bez CEC5

STAVY ÚČTŮ k 31. 12.

3 450 000

109 381

MMR

CELKEM

1 126 000

22 473 078

2 200 000

250 000

21 037 310

21 476 838

22 332 100

20 543 060

20 695 362

20 132 100

Graf č. 1 Stavy účtů celkem v letech 2011–2014

Pro srovnání uvádíme stavy účtů 31. 12. běžného roku ve srovnání let 2011–2014 v členění na:
Běžný účet: č. ú. 1928140339/0800
Termínovaný účet: č. ú. 2114980309/0800

Tabulka č. 3 Stavy účtů k 31. 12. v členění na běžný účet a termínovaný
účet v letech 2011–2014
2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

B.úč.

Ter.úč.

B.úč.

Ter.úč.

B.úč.

Ter.úč.

B.úč.

Ter.úč.

3 070 714 32 092 3 374 845 1 040 635 2 226 698 2 041 939 7 690 922 42 130

a dále i stavy účtů 31. 12. běžného roku ve srovnání let
2011–2014 v členění na částky na obou výše uvedených účtech
celkem (bez odpočtu daně, která se platí v březnu běžného

3. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2014
3.1 Vývoj hospodaření ČKA obecně

roku):

Obecně je možné pozitivně hodnotit, že se podařilo v roce
Tabulka č. 4

2014 rozpočet navýšit v oblasti příjmů/výnosů, a to např. pro-

Stavy účtů celkem v letech 2011–2013

středky získanými projektem CEC5, ale i cestou úspory výda2011

2012

2013

2014

jů/nákladů taktéž např. v případě prostředků vynakládaných

Stavy účtů celkem

Stavy účtů celkem

Stavy účtů celkem

Stavy účtů celkem

na projekt CEC5.V případech, kdy hrozil ztrátový hospodářský

3 102 806

4 415 480

4 268 637

7 733 052

výsledek, byla přijímána úsporná opatření na straně výdajů/
nákladů. Jako příklad můžeme uvést sloučení dvou posledních
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čísel Bulletinu v roce 2014 či úspory ve výdajích vynakláda-

Rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝNOSY je dán následujícími položka-

ných na provoz Kanceláře ČKA. Dalším pozitivním momentem

mi:

na straně příjmů byly příjmy ze seminářů i finanční prostředky

Příjmy

získané z dodatečných daňových přiznání zpracovaných na základě výstupů a doporučení externího auditora v roce 2013.

CEC5 příjmy

Základní snahou představenstva a Kanceláře ČKA je i nadále roz-

Příspěvky 2015 uhrazené v roce 2014

šiřování služeb pro autorizované osoby a poskytování širšího ser-

Pojištění 2015 uhrazené v roce 2014

visu, při udržení efektivního vynakládání finančních prostředků.

Výnosy

3.2 Příjmy/výnosy ČKA za rok 2014

Jak vyplývá z uvedené tabulky celkové příjmy ČKA za rok

Níže je uvedena tabulka čerpání rozpočtu v příjmech/výnosech

2014 činí 23 437 737 Kč, což je 105 % schváleného rozpočtu,

tak, aby bylo možné sledovat plnění rozpočtu schváleného val-

celkové výnosy ČKA za rok 2014 pak činí 22 488 386 Kč.

nou hromadou z roku 2014.
Tabulka č. 5 Plnění rozpočtu příjmů/výnosů za rok 2014

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY/VÝNOSY ZA ROK 2014

Příjmy z členských příspěvků

ROZPOČET
2014

PLNĚNÍ
PŘÍJMY 2014

% PLNĚNÍ

VÝNOSY 2014

PLNĚNÍ
VÝNOSY 2014

% PLNĚNÍ

15 300 000

15 347 255

100

15 300 000

15 347 255

100

Příjmy z členských příspěvků AI
Tržby vlastní

–7 500

–7 500

2 240

2 240

Prodej razítka
Ostatní příjmy

520 000

1 258 581

Pokuty za pozdní úhradu příspěvku

55 000

Pokuty u Stavovského soudu
Autorizační poplatek,vč.žádosti
Finanční výnosy
Autorizační semináře
Příspěvek na SÚPM
Kancelář Praha+Brno

242

520 000

1 258 581

72 891

55 000

72 891

50 000

10 000

50 000

10 000

80 000

461 500

80 000

461 500

5 000

32 360

5 000

32 360

90 000

193 471

90 000

193 471

90 000

105 000

90 000

105 000

150 000

262 051

150 000

262 051

Pracovní skupiny

99 339

242

99 339

Zahr. Aktivity
Ostatní služby

21 969

21 969

Profesní pojištění

3 400 000

3 423 980

101

3 400 000

3 423 980

101

Reklama

1 500 000

586 281

39

1 500 000

586 281

39

Tiskoviny

250 000

Valná hromada

280 000

280 173

100

280 000

280 173

100

Přehlídka DP

300 000

214 478

71

300 000

214 478

71

50 000

27 397

55

50 000

27 397

55

22 062 500

21 132 885

96

21 600 000

21 132 885

98

269 600

1 353 572

1 870 000

1 355 501

23 470 000

22 488 386

Architekti na jedné lodi
Vrácená záloha DPPO
CELKEM

250 000

462 500

Včetně rozdílových položek
CEC5
Příspěvky 2015

759 760

Pojištění 2015

191 520

CELKEM

34

22 332 100

23 437 737

105

96

Nárůst v příjmech je dán třemi důvody, jednak finančními pro-

Architekti na jedné lodi

středky obdrženými z EU v projektu CEC5, dále pak členskými

Jednalo se již o 4. ročník neformálního setkání architektů, jehož realizaci ČKA připravila i v roce 2014. Příjem z této akce činil 27 397 Kč. I v tomto případě se jedná
o výpadek, který je níže popsán v následujícím odstavci – Informační servis.

příspěvky obdrženými pro rok 2015 již v roce 2015 a dále také
uhrazeným pojistným v roce 2014 za rok 2015. Dalším velmi pozitivním prvkem, který částečně saturoval níže avizované výpadky, byly bezesporu hojně navštěvované autorizační semináře,
stejně tak jako finanční prostředky obdržené od finančního úřadu za dodatečná daňová přiznání zpracovaná na základě změny
daňového systému ČKA a jeho narovnání.
Pozn. Vysvětlující text k tabulce č. 5 – pouze u těch položek, které
byly pro rok 2014 plánovány:
Výnos z členských příspěvků
K 31. 12. 2014 představují 15 347 255 Kč, tzn. celkem 100 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok 2014.
Kancelář pravidelně obvolávala architekty, kteří ve stanoveném termínu
do 28. 2. 2014 nezaplatili členský příspěvek ČKA (dále „neplatiče“). Po tomto
datu se členský příspěvek zvýšil za každý započatý měsíc o penále ve výši 1 %
dlužných příspěvků. V červnu 2014 byla neplatičům zaslána výzva Kanceláře ČKA
k úhradě členského příspěvku s upozorněním, že pokud členský příspěvek nebude uhrazen do 30. června 2014, pohlíží se na tuto skutečnost jako na disciplinární
provinění. Dne 11. listopadu 2014 bylo neplatičům zasláno oznámení dozorčí
rady o podání návrhů na zahájení disciplinárního řízení. Na základě podaných
návrhů bylo Stavovským soudem dne 14. listopadu 2014 zahájeno s 31 neplatiči
podle § 39a Disciplinárního a smírčího řádu ČKA zkrácené disciplinární řízení.

Příjmy z členských příspěvků AI
Do rozpočtu ČKAIT byla převedena částka za všechny autorizované inspektory z řad architektů. –7500 Kč je částka za dosud neuhrazenou platbu ze strany
AI architektů, kteří požádali o pozastavení autorizace MMR a dosud jim nebylo
na jejich žádost přes četné urgence Koordinační rady AI odpovězeno.

Tržby vlastní
Tato položka zahrnuje pouze tržby z prodeje razítka. K 31. 12. 2014 představují
tyto výnosy celkem 2240 Kč.

Ostatní příjmy
Ostatní příjmy k 31. 12. 2014 činí celkem 1 258 581 Kč, tzn. celkem 242 % vzhledem ke schválenému rozpočtu 2014.
Položka zahrnuje pokuty za pozdní úhradu příspěvků, pokuty u Stavovského
soudu, autorizační poplatek, finanční výnosy, ostatní (DR, StS). Dále tato položka
zahrnuje i plnění položky tiskopisy (autorizační žádosti), a to z důvodu zavedení
jednotné ceny v případě platby za semináře i žádosti zároveň. Velmi pozitivně je
nutno hodnotit tento finanční nárůst, který částečně saturoval výpadky v příjmech, jak je popsáno níže.

Profesní pojištění
Profesní pojištění je uvedeno ve dvou řádcích v popisované tabulce. Jednak se
jedná o částku celkových příjmů za rok 2014, kdy tyto příjmy představují částku
3 423 980 Kč, tzn. celkem 101 % ke schválenému rozpočtu na rok 2014. V této
souvislosti je třeba zmínit i finanční příspěvky makléřské společnosti Marsh
v rámci marketingové spolupráce (např. Přehlídka diplomových prací, akce Architekti na jedné lodi, Valná hromada apod.).
Druhý řádek pojištění 2015 představuje pojištění pro rok 2015 zahrnuté v příjmech roku 2014 v celkové částce 191 520 Kč.

Projekt CEC5
Příjmy na tomto projektu jsou dány reálně obdrženými částkami v roce 2014.
Jedná se tedy o částku 1 353 371 Kč. V případě výnosů se pak jedná o tzv. dohadnou položku. Dohadné položky patří mezi tak zvané akruální položky, které
vznikají na základě akruálního principu. Dohadné položky představují reálně
existující pohledávky a dluhy účetní jednotky, jejichž přesná výše není známa.
Tyto pohledávky a dluhy vznikají v průběhu účetního období a je nutno je
do daného období zahrnout. Dohadné položky jsou nástrojem, jak v účetnictví
zachytit skutečnosti (v souladu s akruálním principem), které souvisí s určitým
časovým obdobím, ale z různých důvodů není známa přesná výše jejich ocenění.

Informační servis
Výnosy na středisku informační servis jsou tvořeny z prodeje reklamy. V roce
2014 došlo v případě informačního servisu k výpadku, kdy celkový výnos ve výši
586 281 Kč představoval 39 % schváleného rozpočtu. Důvody pro tento výpadek
byly dva. Prvním důvodem byl výpadek inzerce, resp. došlo k přerušení externí
spolupráce a inzerce byla v převážné míře do podzimu roku 2014 zajišťována
pouze zaměstnanci Kanceláře, druhým bylo sloučení posledních 2 čísel Bulletinu
do jednoho čísla (celkem v roce 2014 vyšla 3 čísla Bulletinu) a dále ta skutečnost, že Ročenka 2014 nebyla vydána v roce 2014, ale její vydání bylo přesunuto
do roku 2015.
Opatření, která byla ze strany Kanceláře činěna, kromě akvizice inzerce vlastními
silami, byla trojí. Až ke konci roku 2014 se podařilo etablovat stabilního pracovníka na nábor inzerce (po té, co 2 externí spolupracovnice činnost ukončily). Byl
podán inzerát na webových stránkách ČKA, probíhala paralelně jednání i s agenturami, které se prodejem inzerce zaobírají. Probíhala osobní jednání s uchazeči,
ale žádný z oslovených nabídku nepřijal. Hlavním důvodem bylo nezajímavé
finanční ohodnocení a v případě oslovených agentur se k tomu přidala i nízká
ceníková cena za stránku inzerce.
Situace tedy byla řešena stále vlastními silami zaměstnanců, což nelze z pohledu
náplní činnosti řešit dlouhodobě a hlavně tato cesta nevede k požadovanému
výsledku. V průběhu jednání s potencionálními partnery byla mnohokráte skloňována stávající ekonomická situace, kdy peníze na marketing ve firmách patří
mezi poslední možný náklad.
V současné době (únor 2015) lze konstatovat, že se daří cestou nového externího
spolupracovníka pro akvizici inzerce, etablovat finanční prostředky v položce
informační servis 2015 na predikované výši.

Valná hromada
Výnosy ve výši 280 173 Kč, tzn. plnění ve výši 100 % schváleného rozpočtu je
tvořeno prodejem reklamního prostoru komerčním subjektům.

Přehlídka DP
Výnosy ve výši 214 478 Kč jsou tvořeny smlouvami o reklamě a výnosy od firem
za inzerci, což činí 71 % schváleného rozpočtu. Jako jedno z opatření byla provedena úspora nákladů. I v tomto případě se jedná o výpadek, který je níže popsán
v předcházejícím odstavci – Informační servis.
Tabulka č. 6 Vývoj výnosů v letech 2011–2014
VÝVOJ VÝNOSŮ 2011–2014
Skutečnost
2011
Výnosy z členských příspěvků
Výnosy z členských příspěvků AI
Tržby vlastní
Tržby z prodeje majetku
Ostatní výnosy
Hospodářská činnost
Akce
Architektonické soutěže
Profesní pojištění
CEC5
MMR – novela vyhlášek
Architekti na lodi
Informační servis
Tiskoviny
Valná hromada
Architekti na plese
Přehlídka DP
CELKEM

15 912 148
–4 250
6 700
3 333
276 471
586 318

Skutečnost Skutečnost
2012
2013

Skutečnost
2014

15 266 466
–6 000
1 800

15 545 964
–1 500
2 450

15 347 255
–7 500
2 240

318 744
628 806

267 764
615 706

1 258 581

3 419 697
580 515

3 423 980
1 355 501

1 451 800

3 408 878
490 023
164 800
30 500
1 625 700

50 454
1 171 600

27 397
586 281

204 000

211 000

280 173

536 580
22 521 015

273 667
22 414 384

296 493
159 253
344 676
22 453 072

107 500
3 240 415

214 478
22 488 386
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3.3 VÝVOJ VÝNOSŮ V LETECH 2011–2014

Tabulka č. 8 Porovnání nákladů celkem v letech 2008–2014

Graf č. 2 Porovnání výnosů celkem v letech 2011–2014

2008
Náklady

2009

2010

2011

2012

ve výnosech, co do absolutních částek v posledních 4 letech.
Na straně druhé je v následující tabulce i grafu zcela jednoznačně vidět dopad ekonomické krize i na hospodaření ČKA.

Tabulka č. 7 Vývoj výnosů celkem v letech 2008–2014
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Výnosy 23 872 617 23 489 769 24 138 374 22 521 015 22 414 384 22 453 072 22 488 386

Graf č. 3 Porovnání výnosů celkem v letech 2008–2014

3.4 VÝDAJE/NÁKLADY ČKA ZA ROK 2014
Výdaje ČKA za rok 2014 dosáhly celkové výše 20 022 649 Kč, tj.
90 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok 2014. Dochází opět, stejně jako v letech předcházejících, k poklesu výdajů,
což je trend směřující jednoznačně k úspornému a efektivnímu fungování Komory.
V tabulce č.9 je uvedeno čerpání rozpočtu ve výdajích/nákladech tak, aby bylo možné sledovat plnění rozpočtu schváleného
Valnou hromadou z roku 2014.

36

2014

23 537 383 24 479 524 24 122 266 22 473 078 21 037 310 21 311 867 20 118 536

Graf č. 4 Porovnání nákladů celkem v letech 2008–2014

Jak vyplývá z výše uvedeného, dochází ke stabilizaci částek

2013

Tabulka č. 9

Plnění rozpočtu výdaje/náklady za rok 2014
ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJE/NÁKLADY ROK 2014

Samospráva

ROZPOČET 2014

ČERPÁNÍ VÝDAJE
2014

% PLNĚNÍ

NÁKLADY 2014

ČERPÁNÍ NÁKLADY
2014

% PLNĚNÍ

106

106

2 950 000

3 117 583

2 950 000

3 117 583

Valná hromada

430 000

412 406

430 000

412 406

Představenstvo

800 000

1 045 771

800 000

1 045 771

Předseda

300 000

213 318

300 000

213 318

Dozorčí rada

650 000

666 939

650 000

666 939

Stavovský soud

300 000

317 488

300 000

317 488

Autorizační rada

50 000

52 790

50 000

52 790

Zkušební komise

170 000

145 491

170 000

145 491

Zahr. záležitosti – členské příspěvky

250 000

263 380

1 170 000

1 080 223

70 000

Soutěže
Výkonové standardy

Pracovní skupiny
Legislativa

Vzdělávání
Pro územní plánování, urbanismus a krajinu
Památková péče

250 000

263 380

1 178 000

1 080 223

55 105

70 000

55 105

300 000

329 024

300 000

329 024

150 000

133 592

150 000

133 592

40 000

45 879

48 000

45 879

120 000

85 735

120 000

85 735

40 000

27 208

40 000

27 208

92

92

Česká cena za architekturu
Zahraniční aktivity

270 000

258 483

270 000

258 483

Krajinářská architektura

40 000

28 449

40 000

28 449

Propagace architektury

100 000

90 348

100 000

90 348

40 000

26 400

40 000

26 400

2 076 100

1 482 397

2 076 100

1 482 397

140 000

299 164

140 000

299 164

PS Granty
Služby členům ČKA
Internet Nový web /intranet

71

150 000
Služby přímé

71

150 000

159 000

174 611

Informační servis

1 627 100

1 008 622

Bulletiny

1 010 000

1 010 000

Ročenka

380 000

380 000

62

159 000

174 611

1 627 100

1 008 622

62

315 912

63

Řády
Drobné tiskoviny
Vizuální styl
Předplatné časopisů, grantový kalendář
Ročenka architektury
Monitoring tisku
Akce

15 000

15 000

100 000

100 000

2 100

2 100

50 000

50 000

70 000
500 000

70 000
315 912

63

500 000

akce–tisková setkání–reprefond

48 000

48 000

Pocta, GPA

50 000

50 000

Architekti na jedné lodi

50 000

Sympozia konference audiovizuální knihovna

52 000

Přehlídka DP

300 000

43 495

50 000

43 495

52 000
272 417

300 000

272 417

Akce ostatní
Služby ostatní

600 000

661 324

110

600 000

740 901

123

Správa a administrativa ČKA

8 886 000

8 561 058

96

9 686 000

8 577 368

89

Praha – celkem

7 760 000

7 594 521

7 760 000

7 594 521

800 000

16 310

Brno – celkem

1 126 000

966 537

1 126 000

966 537

Profesní pojištění

3 450 000

3 469 020

3 450 000

3 469 020

250 000

243 761

98

250 000

243 761

98

2 200 000

1 592 119

72

2 200 000

1 592 119

72

330 000

–500 748

Praha odpisy

Obnova IT/interiérů
CEC5
Rezerva
Daně

–500 748
250 000

250 000

CELKEM

22 332 100

20 022 649

90

23 470 100

20 118 536

86

Bez CEC5

20 132 100

18 430 530

92

21 270 100

18 526 417

87

37

Rozdíl mezi výdaji a náklady je dán následujícími položkami:
Výdaje

Tabulka č. 13 Vývoj nákladů na představenstvo v jednotlivých položkách
v letech 2011–2014
Představenstvo

Praha – odpisy
Rezerva
Opravné položky
Náklady

Pozn. Vysvětlující text k tabulce č. 9 – pouze u těch položek,
které byly pro rok 2014 plánovány:
Samospráva
Celkové výdaje na činnost a provoz všech samosprávních orgánů dosáhly výše
3 117 583 Kč, což představuje 106 % schváleného rozpočtu na rok 2014.
V kapitole samospráva jsou vykazovány výdaje na činnost valné hromady, představenstva a předsedy, dozorčí rady, stavovského soudu, autorizační rady,
zkušebních komisí a dále i výdaje na zahraniční záležitosti.

Valná hromada ČKA
Tabulka č. 10 Vývoj nákladů na valnou hromadu v letech 2008–2014

Náklady

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

284 011

208 033

329 382

373 490

318 683

411 080

412 406

Středisko Valná hromada – samostatně jsou sledovány veškeré náklady spojené
s konáním VH. Celkové náklady VH 2014 konané v Praze 412 406 Kč; tzn. 96 %
vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok 2014.
Tabulka č. 11 Porovnání nákladů na valnou hromadu v jednotlivých
položkách v letech 2011–2014

Cestovné tuzemsko
Cestovní zahraničí
Spotřeba DM do 40000 Kč
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Právní a notářské služby
Poštovné
Kopírování a tisk, graf. práce
Ostatní služby
Náhrady ztráty času za činnost
Náhrady času cesta
Služby architektů, posudky
Mzdové náklady
Zdravotní pojištění
Sociální zabezpečení
Poplatky
Překlady, tlumočení
Propagační materiál
celkem

náklady na 1 zasedání

skutečnost
2012

skutečnost
2013

skutečnost
2014

4 874

12 382

572

746

Náklady na reprezentaci

105 058

86 536

103 134

95 178

Poštovné

159 051

35

76 633

Cestovné tuzemsko

Právní a notářské služby

5 760

66 000

5 000

Kopírování a tisk

44 950

26 354

44 037

Zprostředkování inzerce

67 890

31 800

7 650

24 328

13 400

48 400

54 200

Náhrady času

3 240

Grafické a propagační práce

59 151

Příspěvky a práce na publikacích
Nájemné
Materiál (kancelářský)

3 000
36 000

36 000

2 296

685

78 880

209

Ostatní služby

51 517

55 753

Mzdové náklady, vč. ZSP

44 220

56 600

Bankovní poplatky
1 300

1 000

1 000

celkem

373 490

318 683

411 080

412 406

Tabulka č. 12 Vývoj nákladů na představenstvo v letech 2008–2014
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

691 546

658 718

777 038

876 876

789 441

842 702

1 045 771

Celkové náklady za rok 2014 činí 1 045 771 Kč, což představuje 130 % schváleného rozpočtu na rok 2014. Nárůst je dán zejména povinnými odvody, které oproti
letům předcházejícím jsou výrazně vyšší, dále potom i zvýšeným objemem vykazovaných náhrad.

38

69 040

111 640

38 838
936

61 770

25 821

41 024

6 050
20 490
6 000
24 000

16 180

35
6 132
6 360
4 535

14 868

1 800
900
6 000
579 610
26 276
6 675

7 500
2 500

615
451
1 634

689 250
31 550
30 974

704 250
63 377
167 285

789 441

465
842 702

2 550
2 815
1 045 771

710 558
63 734
302

876 876

2012

2013

2014

12

12

13

13

73 073

65 787

64 823

80 444

Tabulka č. 15

Náklady

Vývoj nákladů na předsedu v letech 2008–2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

114 544

218 083

231 485

227 027

299 936

292 814

213 318

Tato rozpočtová kapitola byla nově vytvořena v roce 2002 tak, aby náklady na činnost předsedy (jako samostatného výkonného orgánu Komory v souladu se zákonem) byly samostatně a odděleně vedeny v účetnictví a hospodaření. Skutečné náklady za rok 2014 činí 213 318 Kč, což přestavuje 71 % schváleného rozpočtu 2014.
V této kapitole dochází zcela jednoznačně za období posledního roku k úsporám.
Tabulka č. 16 Vývoj nákladů na předsedu v jednotlivých položkách
v letech 2011–2014
Předseda
skutečnost
2011

Představenstvo

Náklady

skutečnost
2014

Předseda

840

Telefony

skutečnost
2013

2011

Počet zasedání

skutečnost
2011

skutečnost
2012

Tabulka č. 14 Vývoj nákladů na jedno zasedání představenstva v letech
2011–2014
rok

Valná hromada

skutečnost
2011

Opravy a udržování
Propagační materiál
Literatura a tisk
Cestovné tuzemsko
Cestovné zahraničí
Překlady a tlumočení
Kopírování a tisk
Grafické práce
Mzdové náklady
Zdravotní pojištění
Sociální zabezpečení
celkem

skutečnost
2012

skutečnost
2013

skutečnost
2014

912
1 499
19 605

496

660

3 050

203 700
20 277
227 027

840
659
2 088
205 500
19 670
49 163
299 936

56 830
90

179 250
16 134
40 014
292 814

158 700
14 283
39 675
213 318

Dozorčí rada ČKA

Tabulka č. 22 Vývoj nákladů v jednotlivých položkách na Stavovský soud
v letech 2011–2014

Tabulka č. 17 Vývoj nákladů na dozorčí radu v letech 2008–2014

Náklady

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

763 823

720 875

642 004

657 733

601 664

641 092

666 939

Stavovský soud
skutečnost
2011
25 572

skutečnost
2012

skutečnost
2013

skutečnost
2014

31 285

29 267

20 695

17 837

8 142

Skutečné náklady za rok 2014 činí 666 939 Kč, což přestavuje 103 % schváleného
rozpočtu 2014. Náklady jsou ovlivňovány počtem podnětů a v průměru na jedno
zasedání dozorčí rady vykazují vyrovnanou hodnotu.

Cestovné tuzemsko

Náklady na reprezentaci

7 328

8 137

Tabulka č. 18 Vývoj nákladů v jednotlivých položkách na dozorčí radu
v letech 2011–2014

Nájemné

2 880

2 000

Kancelářský materiál

skutečnost
2012

skutečnost
2013

skutečnost
2014

465

704

434

Právní a notářské služby

94 800
2 000

120

Posudky, analýzy

30 250

Náhrady ztráty času za činnost
Mzdové náklady

Propagační materiál

Zdravotní pojištění

Cestovné tuzemsko

48 292

56 685

66 231

35 291

Sociální zabezpečení

Náklady na reprezentaci

14 901

14 419

17 108

14 399

celkem

113 256

86 152

Nájemné

17 736

Ostatní služby, kopírování, tisk

Dozorčí rada
skutečnost
2011

Spotřeba DM do 40000 Kč

600
249 483

213 750

227 550

203 925

20 510

7 398

9 032

18 353

1 050

36 003

284 736

317 488

403 173

280 306

2 000

Právní a notářské služby

115 200

108 480

Posudky analýzy

14 000

Ostatní služby, graf. práce

2 000

Mzdové náklady

437 531

153
403 800

413 950

406 950

1 350

36 626

Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
celkem

39 375

16 280

14 732

86 664

657 733

601 664

641 092

666 939

Tabulka č. 19 Vývoj nákladů na jedno zasedání dozorčí rady v letech
2011–2014
Rok
Počet zasedání
Náklady na 1 zasedání

2011

2012

2013

2014

19

18

19

17

34 618

33 426

33 742

39 232

Autorizační rada ČKA
Tabulka č. 23
2008–2014

Náklady

Vývoj nákladů celkem na autorizační radu v letech

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

25 705

15 026

28 315

23 391

38 488

19 197

52 790

Celkové náklady ve výši 52 790 Kč představují celkem 106 % schváleného rozpočtu 2014.
Tabulka č. 24 Vývoj nákladů v jednotlivých položkách na autorizační
radu v letech 2011–2014
Autorizační rada
skutečnost
2011

skutečnost
2012

skutečnost
2013

Stavovský soud ČKA

Cestovné tuzemsko

1 240

900

460

Tabulka č. 20
2008–2014

Náklady na reprezentaci

1 059

1 713

1 028

2 520

3 630

30 600

12 900

Vývoj nákladů celkem na Stavovský soud v letech

2008
Náklady

645 998

Náhrady času
2009
614 231

2010
649 565

2011

2012

403 173

280 306

2013
284 736

2014
317 488

Mzdové náklady

19 350

Právní a notářské služby

Tabulka č. 21 Vývoj nákladů na jedno zasedání Stavovského soudu
v letech 2011–2014
rok
počet zasedání
náklady na 1 zasedání

2011

2012

2013

2014

27

21

24

18

14 932

13 348

11 864

17 638

Zdravotní pojištění
celkem

Tabulka č. 25
2011–2014

821

44 100

180

Sociální zabezpečení
Celkové náklady Stavovského soudu v roce 2014 činily 317 488 Kč, tzn. 106 %
schváleného rozpočtu 2013. Činnost Stavovského soudu, a tudíž i náklady
na jeho činnost, jsou ovlivněny především počtem projednávaných caus a jejich
časovou náročností.

skutečnost
2014

3 900
1 742

2 755

999

3 969

23 391

38 488

19 197

52 790

Vývoj nákladů na jedno zasedání autorizační rady v letech

rok
počet zasedání
náklady na 1 zasedání

2011

2012

2013

2014

4

7

4

3

5 848

5 498

4 799

17 597

39

Tabulka č. 30 Vývoj nákladů na pracovní skupiny v letech 2011–2014

Zkušební komise
Tabulka č. 26
2008–2014

Náklady

Vývoj nákladů celkem na zkušební komisi v letech
Pracovní skupiny

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

172 326

186 218

186 116

170 035

169 661

174 560

145 491

Celkové náklady za rok 2013 činí 145 491 Kč, což představuje 86 % schváleného
rozpočtu 2014. Náklady na činnost zkušebních komisí a četnost jejich zasedání
vycházejí z počtu osob přihlášených k autorizačním zkouškám.

Tabulka č. 27 Vývoj nákladů na zkušební komisi v jednotlivých položkách
celkem v letech 2011–2014
Zkušební komise
skutečnost
2012

skutečnost
2013

skutečnost
2014

6 808

1 600

1 121

2 700

Náklady na reprezentaci

14 222

12 836

12 434

17 440

Právní a notářské služby

11 865

Náhrady ztráty času za činnost

101 080

8 550

900

10 000

45 500

38 000

Zdravotní pojištění

900

2 745

3 339

675

Sociální zabezpečení

2 340

5 000

5 750

1 875

170 035

169 661

174 560

145 491

Mzdové náklady

celkem

113 916

111 434
3 867
7 500

Skutečnost
2012

Skutečnost
2013

Skutečnost
2014

1 072 438

1 227 334

1 130 234

1 080 223

66 278

120 165

17 059

55 105

Soutěže

173 981

347 138

274 490

329 024

Výkonové standardy

182 717

117 638

130 786

133 592

Vzdělávání

18 900

26 541

29 509

45 879

Pro územní plánování,
urbanismus a krajinu

71 853

89 705

121 643

85 735

Památková péče

20 817

38 942

43 440

27 208

288 133

304 674

258 483

Zahraniční aktivity

7 864
310 656

Krajinářská architektura

25 255

184

44 497

28 449

Propagace architektury

31 681

135 265

95 813

90 348

Transparency
PS – externí služby

115 350

Náhrady ztráty času za cesty

Legislativa

Česká cena za architekturu

skutečnost
2011
Cestovné tuzemsko

Celkem

Skutečnost
2011

16 917

50 273

115 017

13 350

4 536

Reflexe komory "20"
Udržitelný rozvoj
Zrušené PS

13 231
30 502

Hospodářská činnost/granty

50 556

26 400

Služby členům
Tabulka č. 28 Vývoj nákladů na jedno zasedání zkušební komise v letech
2011–2014
rok

2011

2012

2013

2014

12

12

12

12

14 170

14 138

14 547

12 124

počet zasedání
náklady na 1 zasedání

Zahraniční záležitosti – členské příspěvky
Tabulka č. 29
2010–2014

Náklady

V kapitole Služby členům jsou náklady dále členěny takto:
•
Internet/web
•
Informační servis
•
Služby přímé
Celkové náklady na tuto kapitolu představovaly celkem 1 482 397 Kč,
což představuje 71 % vzhledem ke schválenému rozpočtu pro rok 2014.
Byť došlo v některých případech k překročení některých položek, v souhrnu tato kapitola vykazuje úsporu.
Tabulka č. 31 Vývoj nákladů na služby členům v letech 2011–2014

Vývoj nákladů na členské příspěvky v zahraničí v letech
Služby členům
2010

2011

2012

2013

2014

Internet, Web a intranet

Skutečnost
2011

Skutečnost
2012

Skutečnost
2013

Skutečnost
2014

320 121

321 268

237 583

247 340

263 380

Softwarové práce a software

86 251

109 543

96 430

240 703

281

52 363

Poskytnuté ceny soutěžě
V této rozpočtové kapitole je úhrada členských příspěvků v ACE. 2010–2011 –
UIA. 2010 – EFAP.

Činnost pracovních skupin
Celkové náklady na činnost pracovních skupin dosáhly k 31. 12. 2014
výše 1 080 223 Kč, což představuje 92 % schváleného rozpočtu na rok
2014. Jak vyplývá z níže uvedeného přehledu, v případě některých skupin došlo k mírnému přečerpání rozpočtu, naopak většina pracovních
skupin vykazují úspory. Z globálního pohledu můžeme říci, že kapitola
pracovní skupiny byla dodržena a nedošlo k jejímu přečerpání, naopak
došlo k úsporám.
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Služby Internet

60 000
29 728

zprostředkování inzerce

6 150

Reklama inzerce

3 832

Mzdové náklady

5 882

Náklady na inzerci
Kursové ztráty
celkem
Informační servis

86
23

63

76

216

116 002

169 606

106 855

299 164

1 410 418

1 235 784

1 256 780

1 008 622

Skutečnost
2011

Skutečnost
2012

Kancelářský materiál

22 440

18 240

Razítka pro členy ČKA

32 531

28 750

Služby přímé

Náklady na reprezentaci
Nájemné
Poštovné
Právní a notářské služby
Kopírování a tisk

Skutečnost
2014

33 222

37 703

45 000

45 000

45 000

230

6 551
150 000

Grafické práce
8 000

35 000

25 382

11 880

11 880

25 409

720

9 075

3 000

7 000

8 000

5 000

Sympozia konference
audiovizuální knihovna

596

8 437

Přehlídka DP

366 224

Akce ostatní

42 138

15 492

Zdravotní pojištění

675

Sociální zabezpečení

1 875

Cestovné tuzemsko

5 120

Ostatní služby, soudní
poplatky

CELKEM SLUŽBY ČLENŮM

152

Skutečnost
2013

Skutečnost
2014

314 060

642 712

315 912

Pocta, GPA

20 226

Mzdové náklady

celkem

celkem

Skutečnost
2012

Akce–tisková setkání–
reprefond

3 769

Literatura tisk

Odpisy dlouhodob. NM a HM
běžné

Skutečnost
2011

4 518

14 448
9 922

Tabulka č. 32 Vývoj nákladů na akce v letech 2011–2014

Akce

780

Softwarové práce

Dary

Skutečnost
2013

7 000

25 919

27 607

27 742

159 270

142 966

312 444

174 611

1 685 690

1 548 356

1 676 079

1 482 397

Internet, web, intranet
Zde je účtováno o nákladech spojených s provozováním a tvorbou
nových webových stránek ČKA.

Ples architektů

202 821

Architekti na jedné lodi

52 318

45 616

43 495

261 742

394 275

272 417

Přehlídka diplomových prací
V roce 2014 byla celková výše nákladů v celkové výši 272 417 Kč, což
představuje celkem 91 % schváleného rozpočtu. Úspornějším byl
rozpočet na tuto akci v položce nákladů volen na základě zhodnocení rentability akce (viz výše vysvětlení u příjmů z této akce).
Tabulka č. 33 Vývoj nákladů na Přehlídku diplomových prací
v jednotlivých položkách v letech 2011–2014
Přehlídka diplomových prací

Kancelářský materiál

Skutečnost
2011

Skutečnost
2012

Skutečnost
2013

1 634

1 058

947

Cestovné tuzemsko

667

Cestovné zahraničí
Informační servis
Zde jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s vydáváním tiskovin
a publikací ČKA – Bulletin ČKA, Ročenka ČKA, kopírování, legislativní tisky, vnitro komorové řády. Část celkových nákladů na vydávání
tiskovin je kryta příjmy z reklamy.
Vzhledem k tomu, že došlo k výpadku v příjmech z inzerce, jak bylo
popsáno výše, dochází k úsporám na této položce tím, že došlo
ke sloučení posledních 2 čísel Bulletinu v roce 2014 a dále i tím, že
ročenka bude vydána v roce následujícím.
Služby přímé
Jedná se o rozpočtovou kapitolu, ve které je účtováno o nákladech
spojených se službami, které jsou prostřednictvím Kanceláře ČKA
poskytovány nově autorizovaným osobám (pronájem Rytířského
sálu Senátu PS PČR, platba za vystoupení, razítka, zavedení do databáze apod.).

Režijní materiál
Náklady na reprezentaci

Pro lepší sledování akcí a jejich rentability byla zavedena samostatná kapitola AKCE, která bude zahrnovat do budoucna všechny akce pořádané
Komorou.
Pozn. pro rok 2014 je čerpání nákladů na Poctu 2012, 2013 sledováno
v kapitole rezerva. Jedná se konkrétně o náklady pro finanční odměnu
výhercům těchto dvou Poct ČKA, která byla realizována na základě usnesení představenstva v roce 2014.

15 804

92

33 074

35 680

230
38 744

Telefony

2 000

Překlady a tlumočení

2 400

35 737

808

Reklama a inzerce

10 000

Kopírování a tisk

112 786

1 780

27 962

32 123

Softwarové práce a software

19 500

19 500

19 500

4 542

Grafické práce

48 690

41 900

54150

40 000

840

1 600

Příspěvky do publikací
Zprostředkování inzerce
Ostatní služby

3 400

Ostatní služby nedaňové

Akce

Skutečnost
2014

70 000

900

26 500

6 550

2 500

6 520

Příspěvky do publikací

800

Poplatky

367

Mzdové náklady
Poskytnuté ceny soutěže/granty

126 000

31 800

3 600

6 252

98 000

175 000

75 000

Náhrady

3 900

Poskytnuté ceny
celkem

3 120

700

50 000
366 224

261 742

394 274

272 417
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Ostatní služby
Pod tímto střediskem jsou sledovány ostatní náklady, které se týkají Komory jako celku a není, je možné přiřadit k jednotlivým skupinám nebo
konkrétním činnostem. Jedná se zejména o zpracování účetnictví, daňové poradenství, zpracování auditu hospodaření, poštovné, právní služby-poradenství, bankovní a jiné poplatky, propagace a reklama.
Celkové výdaje na zajištění těchto služeb činily v roce 2014 celkem
661 324 Kč, což představuje 110 % schváleného rozpočtu pro rok 2014.
V nákladech je tato položka ještě navýšena o položku opravné položky –
pohledávky (mimo jiné i za OA). Nárůst na této položce je dán kromě
výše uvedeného i např. nárůstem nákladů na poštovné.

Tabulka č. 34 Vývoj nákladů v jednotlivých položkách na ostatní služby
v letech 2011–2014

Služby ostatní

Náklady na reprezentaci

Skutečnost
2011

Skutečnost
2012

Skutečnost
2013

Skutečnost
2014

1 987

5 872

4 318

3 835

Režijní materiál

1 142

Spotřeba drobného majetku
Poštovné

4 654
52 441

63 290

71 853

94 695

288 532

349 524

423 291

414 680

Právní a notářské služby

120

64 965

Reklama a inzerce

128

71 250

Účetnictví, audit, daně

Grafické práce

5 600

Kopírování a tisk

1 881

Odpis pohledávky daňový

1 600

Kursové ztráty

50 000

4 444

319

663

913

Bankovní poplatky

64 958

84 787

72 059

Pojištění

25 984

22 815

Poskytnuté členské příspěvky

12 000

12 000

2

96 006

Ostatní finanční náklady

12 000
97 130

Mzdové náklady

3 900

Dary

5 000

Literatura tisk

1 980

Opravné položky
k pohledávkám
Ostatní finanční náklady
poplatky
celkem

10

4 218
79 578

2 500

18 134

21 994

2 171

448 722

656 820

774 779

740 901

Činnost kanceláře ČKA
Činnost Kanceláře je dlouhodobě vykonávána při efektivním vynakládání finančních prostředků. Meziroční srovnání nákladů na Kancelář je
možné posoudit níže.
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Tabulka č. 35 Vývoj nákladů Kanceláře Praha v letech 2011–2014

Praha
Skutečnost 2011

Skutečnost 2012

Skutečnost 2013

Plán 2014

Skutečnost 2014

Kancelářský materiál

68 745

130 868

136 731

159 144

140 230

Propagační materiál

338

0

7 628

7 824

5 749

1 884

16 331

37 976

25 090

32 348

Režijní materiál

14 929

24 827

24 629

26 830

35 061

Literatura a tisk

0

0

3 197

3 797

5 149

255 376

250 870

279 026

301 478

316 683

Vodné a stočné

12 717

10 866

11 550

12 424

16 654

Opravy a udržování

11 423

18 542

8 101

6 732

7 136

Cestovné tuzemsko

3 577

1 126

10 145

11 745

2 563

Cestovné zahraniční

2 507

0

442

442

29 895

26 407

24 263

30 016

38 519

Nájemné

670 214

713 857

717 888

828 064

909 796

Telefony

145 833

125 650

113 927

127 590

66 209

Poštovné

11 221

13 883

5 458

6 108

4 455

Údržba a úklid

20 504

22 097

42 965

44 197

67 311

240 329

227 770

229 507

249 450

266 436

5 217

5 562

5 695

6 589

7 522

523

180

120

487 273

526 870

Reklama a inzerce

0

20 998

7 242

Kopírování a tisk

11

430

1 256

238 238

249 355

0

431

1 232

3 003

0

18 916

10 609

10 468

Spotřeba DM do 40 000 Kč

Spotřeba elektrické energie

Náklady na reprezentaci

Ostraha
Odvoz odpadu
Právní a notářské služby

Softwarové práce a software
Grafické práce
Školení, vzdělávání, kongresy
Ostatní služby

235 459

17 550

285 218

20 952

Služby architektů

135 365

244 621
31 000

Náhrady času

0

3

Ostatní služby nedaňové

0

1 821

4 416 866

3 708 071

3 320 018

3 683 488

6 882

0

15 612

15 612

Zdravotní pojištění

401 038

332 231

285 024

324 248

300 317

Sociální zabezpečení

1 114 161

924 037

796 527

900 676

834 215

84 474

88 557

89 647

92 648

90 612

102 967

92 848

80 296

81 383

77 015

Mzdové náklady
Mzdové náklady nemoc

Stravování
Penzijní fond
Odpisy DNHM

4 253

17 404

3 340 632

40 183

Ostatní finanční náklady

0

756

765

754

Pojištění

0

0

20 228

20 228

18 971

celkem

7 873 481

7 018 841

6 537 778

7 760 000

7 594 521
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Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, celkové náklady na kancelář Praha
činily 7 594 521 Kč, což představuje 98 % vzhledem ke schválenému
rozpočtu.
Tabulka č. 36 Vývoj nákladů Kanceláře Praha v letech 2008–2014

Náklady

Graf č. 5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7 438 399

7 925 374

8 196 836

7 873 481

7 018 841

6 537 778

7 594 521

Porovnání nákladů na Kancelář Praha v letech 2008–2014

Graf č. 6

Porovnání nákladů na Kancelář Brno v letech 2008–2014

Tabulka č. 37 Vývoj nákladů Kanceláře Brno v letech 2011–2014

Náklady

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

676 858

685 228

758 902

1 019 269

1 075 504

961 702

966 537

Tabulka č. 38 Vývoj nákladů Kanceláře Brno v letech 2011–2014
Brno

Kancelářský materiál

Skutečnost 2012

Skutečnost 2013

Plán 2014

Skutečnost 2014
7 242

6 333

13 465

5 318

6 640

22 772

5 836

2 715

3 515

1 777

4 131

3 957

1 974

2 209

2 864

Razítka pro členy ČKA

0

29

Literatura a tisk

0

0

248

248

Spotřeba elektrické energie

4 632

13 459

20 427

–17 777

Vodné a stočné

1 140

539

3 227

5 627

4 246

–3 470

18 033

45 713

59 713

31 988

Opravy a udržování

0

2 845

9 617

7 680

Cestovné tuzemsko

999

788

308

308

1 098

5 647

3 560

1 321

1 721

4 167

Nájemné

162 265

239 057

118 970

188 389

115334

Telefony

18 755

40 741

35 229

40 207

22 610

Poštovné

2 569

1 738

3 067

3 256

1 521

Údržba a úklid

4 444

845

4 093

5 287

7 816

Odvoz odpadu

326

0

369

369

3 807

0
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Spotřeba DM do 40 000 Kč
Režijní materiál

Topení

Náklady na reprezentaci

Kopírování a tisk
Ostatní služby
Mzdové náklady

5 124

0

4 973

6 473

582 690

521 819

502 499

579 371

–8 717

554 583

Zdravotní pojištění

45 297

46 963

45 225

52 108

49 912

Sociální zabezpečení

125 822

130 456

125 625

144 843

138 645

Stravování

14 697

15 683

15 665

18 488

16 891

Penzijní fond

15 094

15 651

15 119

17 325

10 753

1

0

1 019 269

1 075 504

961 702

1 126 000

966 537

Ostatní finanční náklady
celkem
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Skutečnost 2011

Odpisy dlouhodobého majetku
Vzhledem ke skutečnosti, že nové interiéry ČKA již byly odespány, činí
tato položka ve výnosech částku 16 310 Kč v roce 2014.

Profesní pojištění
Jedná se o platby spojené s pojištěním autorizovaných osob prostřednictvím hromadné smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou a ČKA, prostřednictvím makléře Marsh s.r.o. Celkové náklady za rok 2014 činí 3 469 020 Kč,
což představuje 101 % schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozdíl je dán
počtem přihlášených, resp. odhlášených architektů k této službě.

CEC5
ČKA byla zapojena společně s dalšími 12 evropskými partnery do projektu CEC5 – Demonstrace energetické účinnosti a využití obnovitelných
zdrojů energie ve veřejných budovách.
Projekt CEC5 je zaměřen na zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov. Pro hodnocení trvalé udržitelnosti budov bude
použit nástroj ENERBUILD. Sedm partnerů projektu realizuje demonstrační stavby, na kterých budou prověřeny postupy vedoucí k dosažení
požadované kvality.
Projekt CEC5 byl k datu 31. 12. 2014 oficiálně ukončen. V současné době
probíhá reportování aktivit, publicity a finančního plnění za poslední šesté období jednak ve vztahu k FLC – českému kontrolnímu orgánu CRR
(Centrum regionálního rozvoje) a jednak k LP na mezinárodní úrovni
do Rakouska. Dále probíhá reportování za všechny projektové partnery
v části WP5 – Broad Adoption, za kterou byla ČKA v projektu zodpovědná.
Na základě tohoto projektu byl vyvinut nástroj CESBA tool a jeho optimalizace pro úspěšné použití v různých evropských zemích. CESBA není
zamýšlena jen jako hodnoticí program, ale jejím hlavním přínosem je
pomoc a řekněme průvodce procesem návrhu stavby s ohledem na udržitelnost. Jedná se o multikriteriální přístup: energetická bilance budovy
je posuzována na základě mezinárodně uznávané metodiky pro pasivní
domy programem PHPP, dále navazuje hodnocení ekologických dopadů
použitých materiálů, ekonomická návratnost a další faktory, jako dopravní dostupnost budovy, hospodaření s vodou a kvalita vnitřního prostředí.
Metodika je koncipována zejména pro budovy z veřejných rozpočtů
a předpokládá se, že vzhledem k jednoduché dostupnosti se v několika letech rozšíří do povědomí a bude používána pro všechny budovy.
Mezinárodní platforma a vysoká kompatibilita dává programu CESBA
velký potenciál.
V listopadu 2014 byla ukončena certifikace na mezinárodní úrovni
a LP informoval ostatní partnery o potvrzení jejich nároků k proplacení. ČKA byly uznány všechny náklady vynaložené za 3., 4. a 5. období
ve výši 39 762,56 €, které byly dne 3. 12. 2014 zaslány na účet ČKA (tj.
1 083 927,39 Kč).
Za šesté konečné období je zpracována finanční zpráva, ve které vynaložené finanční prostředky k proplacení představují částku 37 942,03 €.
Včetně všech dalších reportů a podkladů k ukončení šestého období
bude předložena kontrolnímu orgánu CRR k certifikování v březnu 2015.

Rezerva
V kapitole rezerva byly účtovány náklady pouze v případě jejich odsouhlasení představenstvem Komory.
Konkrétně jsou zde zaúčtovány náklady na realizaci Zelené úsporám,
dále potom navýšení částky oceněným z 25 tis. na 50 tis. každému oceněnému (Pocta 2012 a 2013), OTTA Plzeň.
Novou položkou v kapitole rezerva jsou finanční prostředky získané
na základě dodatečných daňových přiznání, která činí celkem 763 729 Kč.
Podrobné účetní členění všech nákladových položek je k dispozici v Kanceláři ČKA.
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49 727,24 €

finance, které byly k 12. 02. 2015 obdrženy
celkem
1 353 571,90 Kč

3 400 000,00 Kč

1 230 437,60 Kč

1 275 161,80 Kč

317 228,98 Kč

celkem Kč

pozn. Převáděno kurzy vztahujícími se k danému období nebo datu zaslání, částky se mohou měnit vzhledem k probíhajícími certifikačnímu procesu.

137 500,00 €

44 637,68 €

celková částka grantu

6. období

3., 4. a 5. období

finance, o které bylo zažádáno a jsou již obdrženy,
částka obdržena 3.12.2014, kurz 27,259 €

finance, o které bude zažádáno po kontrole a schválení CRR, kurz 27,565 €

11 723,17 €

1. a 2. období

finance, o které bylo zažádáno a jsou již obdrženy,
částka obdržena 29.1.2014, kurz 27,060 €

46 779,48 €

celkem €

Rozpočet

CEC5 - celkový přehled

Tabulka 39 Vývoj rozpočtu CEC5

116 875,00 €

37 942,03 €

39 762,56 €

9 964,69 €

z fondu EU €

2 889 150,00 Kč

1 045 872,00 Kč

1 083 927,39 Kč

269 644,51 Kč

z fondu EU Kč

20 625,00 €

6 695,65 €

7 016,92 €

1 758,78 €

spolufinancování €

509 850,00 Kč

184 565,60 Kč

191 274,22 Kč

47 592,58 Kč

spolufinancování Kč

NÁVRH ČINNOSTI ČKA NA ROK 2015
PLÁN ČINNOSTI ČKA
rozpis podle zákona č. 360/1992 Sb. (text projednán a odsou-

3. Pořádat vlastní konference, semináře, přednášky, kurzy,

hlasen představenstvem na III. zasedání v roce 2015, 3. 3. 2015)

workshopy (např. OTTA), výstavy a spolupracovat s orga-

Plán dlouhodobé činnosti vychází ze zákona č. 360/1992

nizacemi, které je pořádají.

Sb. § 23 odst. 6:
(6) Do působnosti Komory náleží zejména

4. Spolupracovat s médii na propagaci kvalitní architektury
a urbanismu. Podporovat ukázky dobré praxe, kultivovat

a) pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí,

prostředí, srozumitelnou formou informovat širokou veřej-

b) spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstav-

nost a přiblížit obor lidem.

by, architektury a územního plánování,

5. Obnovit fond na podporu architektury a stavební kultury

c) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci,

(ARCUS) a přetransformovat ho na fond nebo nadaci ČKA.

d) vést seznamy autorizovaných osob a tyto seznamy včetně

Krátkodobý plán:

jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový
přístup,
e) vést seznamy osob registrovaných podle § 30l odst. 1 nebo
30n odst. 2 a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit
i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
f ) pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných
osob,
g) organizovat zkoušky odborné způsobilosti,
h) vést disciplinární řízení,
i) vydávat vnitřní předpisy Komory,
j) vydávat standardy výkonů a dokumentace,
k) podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací,

• Dále rozvíjet a provozovat interaktivní web, který podpoří
zájem veřejnosti o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí.
• Pracovat na aktualizaci komunikačního systému Komory
pro členy a pro veřejnost. Nastavit pravidla komunikace.
Pracovat na aktualizaci strategie komunikace.
• Zajišťovat u veřejnoprávních médií prostor věnovaný architektuře a urbanismu.
• Iniciovat vzdělávání na základních a středních školách vzdělávacím modulem architektura a urbanismus.
• Pokračovat v platformě o grantových možnostech v oblasti
architektury a urbanismu.
• Zajistit příjmy pro propagaci architektury a urbanismu. Zá-

l) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy,

konem dané aktivity dle písm. a) nesmí být financovány čistě

m) posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících

z členských příspěvků.

se výkonu odborných činností,
n) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou navzájem,

• Pokračovat v přehlídce diplomových prací se zajištěním
vlastního financování.
b) spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti vý-

o) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi,

stavby, architektury a územního plánování

p) hájit stavovské zájmy autorizovaných osob,

1. Podílet se na změně procesu zadávání veřejných zakázek

r) podporovat sociální zájmy autorizovaných osob,

na projektovou dokumentaci staveb a na realizaci staveb

s) spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení,

tak, aby se posuzovala nejen cena, ale i kvalita díla, tedy

posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulér-

celková hospodárnost vzhledem k trvanlivosti. U projek-

ních soutěží a výběrových řízení,

tových prací preferovat soutěž o návrh.

t) spolupůsobit při pojišťování autorizovaných osob sdružovaných Komorou.

2. Podporovat dále obnovu pozice hlavních architektů s náležitými pravomocemi, aby mohli vložit svoji odbornost
do rozhodování. Ve větších městech by se mělo jednat

Zákonem stanovené body jsou rozepsány v podrobnosti dlou-

o vícečlenný orgán složený z dalších odborných profesí.

hodobého a střednědobého plánu a krátkodobého plánu (psán

Pro smysluplné fungování hlavních architektů měst je nut-

kurzívou).

né vytvořit řádné legislativní předpoklady.

a) pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí
1. Pečovat o stálou propagaci architektury.
2. Vydávat Newsletter, vlastní časopis (Bulletin), Ročenku
soutěží a podle dalších finančních možností i vlastní publikace v jednotné řadě.

3. Aktivně podporovat boj s korupcí ve stavebnictví.
4. Prosazovat uplatnění standardů výkonu při zpracování
dokumentace.
5. Zpracovat a následně uplatňovat koncepci sociálního
bydlení.
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6. Klást důraz na urbanistické koncepce a vize rozvoje sídel.
Krátkodobý plán:
• Reflektovat aktuální společenská témata a vydávat k nim
odborná stanoviska případně je aktualizovat (např. udržitelnost, úspora energií, územní plánování, sociální bydlení, participace veřejnosti apod.).
• Nadefinovat a sledovat kvalitativní kritéria pro výběr
zpracovatelů veřejných zakázek, a to jak pro projekty, tak
i pro stavby.
c) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci
1. Rozumně zpřísnit systém přijímání po vzoru komor

jde o to, nalézt rozumnější formu a více se soustředit
na pozitivní příklady než na postihy členů.
i) vydávat vnitřní předpisy Komory
1. Rozvíjet a aktualizovat nastavená pravidla komunikace
uvnitř Komory.
2. Omezit počty stálých členů orgánů Komory a naopak
úkolově zapojit co nejširší členskou základnu k aktuálním
tématům.
j) vydávat standardy výkonů a dokumentace
Periodicky aktualizovat standardy výkonů tak, aby reflektovaly principy a ducha společných evropských

z vyspělých zemí. Zároveň se Komora aktivně musí sna-

standardů.

žit získat více členů. Rozdělit systém příspěvků tak, aby

Krátkodobý plán:

ve větších kancelářích se členy Komory stali také spolu-

• Definice standardů jako neměnný proces bez závislosti

pracující architekti, a ne jen vedoucí kanceláří. Poskytnout

na změnách legislativy

a informovat architekty o všech činnostech, které pro ně

• Srozumitelné vysvětlení práce architekta.

Komora připravuje a realizuje, aby měli větší motivaci stát

• Důraz na úvodní fáze projektu.

se členy Komory.

• Zjednodušit výklad činností (místo standard, nadstan-

2. Získat více členů. Prohloubit povědomí o Komoře u studentů architektury a příbuzných oborů na vysokých školách v rámci celé ČR. Pokračovat ve spolupráci s vedením
univerzit a spolky architektury při vysokých školách.
d) vést seznamy autorizovaných osob a tyto seznamy včetně
jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový
přístup
Pokračovat v ověřování kontaktní údaje členů. Zavést elektronické formuláře na aktualizaci kontaktních údajů.

dard, speciální, inženýring, pouze standardní a speciální
činnosti)
• Zavést srozumitelnější terminologii oproštěnou od vyhláškových znění.
• Vytvořit přílohy smluv – zjednodušené check listy obsahu
jednotlivých výkonových fází.
Dlouhodobý plán:
• Úprava výkonových fází podle případných změn v legislativě.

e) vést seznamy osob registrovaných podle § 30l odst. 1

• Práce na redukci požadavku o obsahu dokumentace

nebo 30n odst. 2 a tyto seznamy včetně jejich změn uve-

vycházející z vyhlášky ve smyslu zavedení zjednodušené

řejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup

schvalovací dokumentace.

Ověřit kontaktní údaje členů.
f) pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob
1. Zlepšovat a inovovat systém vzdělávání a informování
členů.
2. Rozvíjet a aktualizovat strategii komunikace, která je nutná
k šíření aktuálních informací z oboru.
3. Spolupracovat na systému celoživotního vzdělávání se

borných informací
Viz bod a).
l) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy
Dále rozvíjet spolupráci zejména s MMR, MK, MPO, MŠMT,
kraji, městy a obcemi.
m) posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností

školami architektury.

Aktivně pokračovat v účasti v legislativních procesech pří-

Krátkodobý plán:

prav zákonů a vyhlášek a sledovat zejména:

• Pokračovat v zavádění nových služeb pro členy a stáva-

• stavební zákon a prováděcí předpisy (OTP),

jící služby dále zlepšovat, při udržení vyrovnaného roz-

• zákon o zadávání veřejných zakázek,

počtu Komory.

• památkový zákon,

g) organizovat zkoušky odborné způsobilosti
Systematicky zlepšovat úroveň přípravy na zkoušky a pokračovat v pořádání seminářů k autorizačním zkouškám.
h) vést disciplinární řízení

48

k) podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření od-

• autorský zákon.
Krátkodobý plán:
Připomínkovat Novelu památkového zákona v rámci legislativního procesu a hledat podporu pro změny inicio-

Omezit vnímání Komory jako tělesa, které jde proti svým

vané ČKA.

členům. Princip dodržování pravidel zůstane zachován,

V zákoně o zadávání veřejných zakázek:

• Pokračovat ve spolupráci s MMR na soutěžní vyhlášce
(prováděcí předpis k ZVZ).
• Klást důraz na kontinuitu: 1 stavba = 1 architekt (projektant) a působit proti dělení fází dokumentace salámovou metodou.
Ve stavebním zákonu:
• Klást důraz na provádění autorského dozoru. Prosazo-

4. Provozovat burzu práce.
5. 5. Provozovat a dále rozvíjet databázi referenčních projektů / staveb autorizovaných osob.
6. 6. Nabízet výhody pro autorizované osoby v hromadných
smlouvách na služby spojené s profesí (dohodnutí slev
a výhod).
r) podporovat sociální zájmy autorizovaných osob

vat povinnost autorského dozoru do stavebního záko-

Pořádat společenské akce typu Architekti na jedné lodi,

na nejen pro stavby z veřejných rozpočtů.

Pocta ČKA či Přehlídka diplomových prací. V tomto směru

• Územní plán vést v počáteční fázi ke koncepci, teprve
podrobnější dokumentaci připravit jako právně závaznou, podobně jako tomu je v Německu a Rakousku.
• Zjednodušit institut regulačních plánů, aby byly snad-

Komoru více otevřít veřejnosti.
s) spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení,
posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních soutěží a výběrových řízení

něji projednatelné a častěji pořizované. Důraz na ulič-

1. Preferovat výběr projektantů soutěží o návrh (např. zvý-

ní a stavební čáry. Nedovolit stavět, když není určena

hodnit poskytování dotací při použití soutěže o návrh pro

a dohodnuta uliční síť (dle principu napřed plán, pak

výběr projektanta).

stavba).
• Požadovat účast zpracovatele územního plánu při
tvorbě jeho zadání.
• Klást důraz na cíl: 1 řízení=1stavba= jeden úřad.

2. Po ukončení soutěže o návrh zadávat autorovi soutěžního návrhu projektové práce jako celek, nikoliv po částech,
a to z důvodu zachování odpovědnosti a komplexity navrhování.

• Podpořit transformaci speciálních stavebních úřadů

3. Pokračovat ve formulaci principů minimálních kvalifikač-

do pozice dotčených orgánů a povolovací proces ne-

ních filtrů kvality jako předpokladu pro účast architektů

chat v režii obecných stavebních úřadů.

v soutěžích a ve výběrových řízeních.

V oblasti daní:

Krátkodobý plán:

• Podporovat přípravu daňových úlev pro plochy pře-

• Pokračovat v poskytování veřejným zadavatelům odbor-

staveb a brownfields a motivovat tak investory k jejich

né podpory pro seznámení se s principy soutěže o návrh

obnově a využití.

včetně verze pro zakázky malého rozsahu.

• Podpořit přípravu daňových úlev pro rekonstrukce památkově chráněných staveb a při záchraně kulturního
dědictví.
n) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou navzájem
1. Rozvíjet další spolupráci zejména s: ČKAIT, NČA, OA, Svaz

• Připravovat další semináře a metodiky na téma soutěží
zaměřené na veřejnou správu.
• Propagovat dále institut soutěže o návrh jak u veřejných
zadavatelů, tak u veřejnosti.
• Shromažďovat, vyhodnocovat a zveřejňovat data o uskutečněných soutěžích o návrh včetně jejich realizací.

města a obcí, Obchodní komora, Komora administrátorů ve-

• Uskutečnit přehlídku realizací vzešlých ze soutěží.

řejných zakázek.

• Udržovat zpětnou vazbu pro zlepšení postupů a vyzdviho-

2. Prověřit možnost spolupráce Obci architektů v začlenění

vat kvalitní příklady pomocí soutěží a výměny informací.

Grand Prix jako jednu z kategorií připravované Národní ceny

• Pokračovat v prosazování předložení referencí při výbě-

architektury.
o) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi
1. Být aktivními členy ACE.
2. Rozvíjet aktivní spolupráci s komorami visegrádských
zemí.

rových řízeních na architekta a zakázku jako samozřejmé
povinné přílohy.
t) spolupůsobit při pojišťování autorizovaných osob sdružovaných Komorou.
Krátkodobý plán:

Využívat zkušeností a informací v zahraničí usazených čes-

• Sledovat a aktualizovat systém pojištění a jeho ceny.

kých architektů

• Rozšířit a sledovat nabídky pojištění a možností připojiště-

p) hájit stavovské zájmy autorizovaných osob
1. Komora se bude zasazovat, aby architektům bylo společ-

ní např. o pojištění pro případ ztráty zakázky, v sociálních
potížích apod.

ností přiznáno odpovídající právní a společenské postavení.
2. Maximálně rozvíjet služby pro autorizované osoby.
3. Provádět kvalitní právní poradenství.
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PLÁNY ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN ČKA PRO ROK 2015

Pracovní skupiny ČKA jsou pomocným orgánem Komory, který
pomáhá k prosazování zájmů ČKA.

• Nový ZVZ – dle termínů MMR (společně s PS Legislativa a IS
Veřejné zakázky),
• SoN jako body navíc v případě žádání o dotace – dle termí-

PS Krajinářská architektura – předsedkyně Klára
Salzmann

• metodika SoN – snaha aby ji zadalo MMR,

• Metodické řešení plánování krajiny a koncepce uspořádání

• servis novinářům – s PR oddělením ČKA (zejména podpora

krajiny v územním plánování (příprava workshopu na toto

vizuálních informací – odkazy na architekty; databáze reali-

téma ve spolupráci s PS Urbanismus),

zací ze soutěží a zahraničních příkladů)

• Implementace Zelené infrastruktury do legislativy a projekčních procesů,
• Společné zasedání Německé asociace krajinářských architektů a PS KA v květnu 2015,
• Příprava Bulletinu s tématem Zelená infrastruktura,
• Příprava standardů pro krajinářskou architekturu a plánování
krajiny.

nů MMR (společně s PS Hospodářská činnost),

• spolupráce s organizacemi zastřešujícími veřejné zadavatele – SMOČR, SZM, SCM, MAS,
• spolupráce s organizacemi zastřešujícími administrátory
veřejných zakázek,
• propagace architektonických soutěží v relevantních médiích
zaměřených primárně na veřejnou správu (SmartCities),
• zajištění zpětné vazby ze soutěží,
• aktualizace SP a návrhy na aktualizaci SŘ,

PS Legislativa – předseda Pavel Hnilička

• aktualizace archivu výsledků z architektonických soutěží,

V roce 2015 bude PS legislativa pokračovat v práci započaté

• PS komunikuje i se zahraničím (společně s PS Zahraniční

v roce 2014 – všechny projednávané předpisy budou procházet

aktivity) – ACE, Architectuur Lokaal (arch-lokaal.nl/),

legislativním procesem a členy pracovní skupiny čeká spousta

• stále platí první rozvaha nad PRVAS – Přehlídka realizací

jednání ohledně schvalované legislativy. Skupina se bude aktiv-

z architektonických soutěží.

ně účastnit meziresortního připomínkového řízení Legislativní
rady vlády ČR. Skupina se bude podílet na tvoření takzvané „Ligy

PS Standardy – předseda Pavel Martinek

za architektury“, která bude formována v rámci spolupráce a lob-

Se zjednodušující úpravou stávajících standardů pracovní skupina

bingu ohledně sledování a realizování cílů Komory mezi politiky,

bude nadále rozvíjet model standardů v možné míře kompatibi-

poslanci, senátory, starosty a dalšími institucemi a spolupracují-

lity s ACE a snažit se tak výhledově prosazovat model širší nabíd-

cími subjekty.

ky služeb klientovi s větším důrazem na individualizaci projektu,

Nadále bude spolupracovat s ostatními PS ČKA, organizacemi

důrazem na počáteční fáze projektu a práci na redukci množství

jako SIA a ČKAIT a snažit se prosadit zájmy ČKA v legislativě

požadavků plynoucí z vyhlášek. Na tomto dlouhodobém úkolu

na základě jednání se státní správou. Pro ČKA má tato skupina

skupina úzce spolupracuje s PS Legislativa a PS Honoráře. V roce

zásadní význam.

2015 chce pracovní skupina finalizovat zjednodušenou formu
standardů jako přílohy smluv s klientem. Pracovní verze, která je

PS Soutěže – předseda Petr Lešek

hotová, bude k připomínkování a diskusi vyvěšena na webu Ko-

• konzultace regulérních soutěží (aktuálně již vyhlášeno 24

mory. V návaznosti na tento materiál chce pracovní skupina ob-

soutěží, vloni bylo 39 za celý rok),

dobně rozpracovat metodicky výkony pro projekty památkově

• řešení neregulérních soutěží,

chráněných objektů, krajin a interiérů. Vzhledem k obsažnosti prá-

• nominace porotců,

ce skupiny bylo představenstvem rozhodnuto, že po organizační

• aktivní oslovování potenciálních vyhlašovatelů soutěží,

stránce budou honoráře řešeny v rámci nově založené skupiny

školení porotců a aktualizace seznamu porotců,
• školení organizátorů soutěží a aktualizace seznamu organizátorů,

zástupců ČKA a ČKAIT. A je velkým úspěchem, že se podařilo navázat i spolupráci s MMR na tvorbě potřebných doprovodných
metodik.

• spolupráce s neziskovkami (Frank Bold, Agora CE, Nadace
Partnerství, Nadace Proměny),
• OTTA Soutěže k výměně zkušeností mezi porotci, vyhlašovateli a soutěžícími – 19. 2. 2015,

PS Honoráře – předseda Ivan Plicka
Pracovní skupina Honoráře bude pokračovat ve spolupráci
s ČKAIT a po organizační stránce budou honoráře řešeny i v rám-
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ci společné skupiny zástupců obou Komor. A je velkým úspě-

Úkolem do nového roku je průběžná komunikace se skupinou

chem, že se podařilo navázat rovněž spolupráci s MMR na tvorbě

Zahraniční zkušenosti, jejíž členy jsou čeští architekti žijící v za-

potřebných doprovodných metodik ohledně honorářů. Cílem

hraničí. A v neposlední řadě koordinace exportu projekčních

skupiny je vytvoření metodiky ve formě manuálu, který bude po-

prací.

můckou zejména pro veřejné investory ohledně stanovení ceny

Zájmem PSZ je státi se součástí diskuse o architektuře v Evropě,

díla a následně ceny projektových prací.

načerpat co nejvíce zahraničních informací a za hranice naopak

V návaznosti na cíle schválené Politiky architektury a stavební

předat naše cenné zkušenosti.

kultury ČR bude skupina usilovat o začlenění honorářového řádu
do legislativy. Z dlouhodobého hlediska skupina úzce spolupra-

PS Hospodářská činnost – předseda Patrik Hoffman

cuje i s PS Legislativa a PS Standardy.

Pracovní skupin Hospodářská činnost bude v roce 2015 hledat
možnosti rozšíření pořádání akcí, konferencí, workshopů a ško-

PS Urbanismus – předseda Milan Košař

lení, která by byla cílená jak profesně, tak na veřejnou správu.

V posledním období se PS intenzivně zabývá především téma-

Chce tak rozšířit okruh možností a aktivit Komory v návaznosti

tem městských architektů. V rámci připomínkování připravované

na možnosti, které profesy náleží a bude hledat formy podpory

novely stavebního zákona se PS bude věnovat možnosti zapoje-

pro další činnost i u dalších institucí a subjektů. Pracovní skupi-

ní projektanta ÚP již do procesu jeho zadání.

na bude vycházet z analýzy hospodářské činnosti a aktivit z let

PS průběžně spolupracuje zejména s PS Standardy, na jejichž

minulých.

zpracování se přímo podílí, dále s PS Krajinářská architektura
možné jmenovat např. složení porot v případě soutěží o návrh

Tematický okruh Památkový zákon – garant
Ladislav Kuba

s tématem urbanismus nebo hledání konkrétních možností vět-

Hlavním úkolem je připomínkování nového památkového zá-

šího propojení společných témat mezi ČKA, MMR, Svazem měst

kona v mezirezortním připomínkovacím řízení Legislativní rady

a obcí a starosty měst.

vlády ČR a hledání spojenců a partnerů při jednání o Komorou

a PS soutěže. Z dalších témat, kterými se chceme zabývat, je

prosazovaných změnách v zákoně.

PS Vzdělávání – předseda Ladislav Lábus
Kromě obligatorních záležitostí se činnost PS Vzdělávání zaměří zejména na spolupráci při implementaci Politiky architektury
a stavební kultury ČR, která se dotýká všech čtyř výše uvedených
oblastí působení PS, zejména však posledních dvou. Rozsah spolupráce ČKA a VŠ při implementaci Politiky architektury a stavební kultury ČR, který se podařilo během jejího projednávání
výrazně rozšířit, je třeba dále upřesňovat a kodifikovat. Předpokládáme rovněž spolupracovat s týmem, který vyhrál grantový
projekt Technologické agentury (TA ČR) na řešení politiky architektury v oblasti vzdělávání na ZŠ a SŠ, vzdělávání zaměstnanců
státní správy a posílení uplatnění obrazu architektury v médiích.
Pracovní skupina se bude aktivně podílet i na přípravě ceny
za architekturu.

PS Zahraniční aktivity – předseda Jaroslav Šafer
Koordinační jednání V4 je naplánováno opět za rok, v mezidobí
proběhnou schůzky určených zástupců k příslušnému tématu.
V roce 2015 bude PSZ pokračovat v předávání zahraničních zkušeností pracovním skupinám ČKA účastí v ACE. Plánuje pokračovat ve spolupráci s ACE a PS Legislativa v dalším kroku článku
Transparence (věnované otázce deregulace) směrnice PQD. Tentokrát tyto kroky využijeme při vytváření National Action Plan
(ve spolupráci s MŠMT).
PSZ je v přípravě pracovní schůzky ACE skupiny Soutěže, která
proběhne v březnu na půdě ČKA v Praze.
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NÁVRH ROZPOČTU ČINNOSTI ČKA PRO OBDOBÍ 2015

Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok

Návrh vyrovnaného rozpočtu ČKA pro rok 2015 je kalkulován

2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání

na základě důkladných ekonomických rozborů, proběhl celou

21. 1. 2015. Návrh je předložen ke schválení na XXII. valné

řadou diskuzí o pracovních verzích, a to zejména v souvislosti

hromadě 18. 4. 2015.

s plněním úkolů Komory a jejího strategického směřování.
Plnění rozpočtu v roce 2014 bylo představenstvem průběžně

1. ÚVOD, EKONOMICKÁ SITUACE ČKA

kontrolováno. Měsíčně byly sestavovány přehledy čerpání, dále

Navržený a předkládaný rozpočet České komory architektů

byly čtvrtletně sestavovány čtvrtletní přehledy čerpání u jednot-

na rok 2015 byl projednán na XII. zasedání představenstva dne

livých pracovních skupin, a to i jmenovitě, měsíčně byly předklá-

2. 12. 2014 a I. zasedání představenstva ČKA 21. 1. 2015 a je

dány stavy účtů ČKA. Výšeuvedené přehledy čerpání i stavy účtů

doporučen ke schválení valné hromadě ČKA dne 18. dubna

byly předkládány průběžně zástupcům dozorčí rady.

2015 podle § 25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autori-

Základní principy ovlivňující tvorbu návrhu rozpočtu ČKA

zovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném

a hospodaření Komory ve finančním období roku 2015

znění (dále jen „zákon“). Předložený návrh rozpočtu byl představenstvem zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními

• Základní rozsah návrhu rozpočtu na rok 2015 představuje
schválená výše členského příspěvku autorizovaných osob

Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA (§ 4a, § 4b).

ve výši 6000 Kč + oddělená schválená výše platby za profesní pojištění ve výši 1140 Kč (pro autorizované osoby, které

Předkládaný rozpočet je zpracovaný jako vyrovnaný,
v celkové výši výnosů

21 750 000 Kč,

v rámci odpovědnosti za škody způsobené výkonem profese

v celkové výši nákladů

21 750 000 Kč.

využívají tzv. hromadnou pojistnou smlouvu). Další kategorií je snížená sazba členských příspěvku pro první tři roky

Základním momentem, na základě kterého byl návrh rozpočtu

členství v Komoře ve výši 3000 Kč. Rozpočet dle takto sta-

zpracován, jsou výsledky hospodaření roku 2014, který byl

novených základních propozic (z hlediska platby profesního

poznamenán prohlubující se ekonomickou krizí, byl koncipo-

pojištění) je zpracováván na základě výsledku hospodaření

ván jako úsporný a stabilizační a skončil s celkovými výnosy
ČKA za rok 2014 ve výši 22 488 386 Kč a celkovými náklady
20 118 536 Kč ve výsledku v roce 2014 v zisku

za rok 2014.
• Návrh rozpočtu pro rok 2015 klade, jako každoročně, důraz
na plnění dlouhodobé strategie představenstva a úkolů

(před zdaněním)

souvisejících s posláním Komory. V rámci hospodaření je

ve výši 2 369 850 Kč.

jednou z priorit snaha o snižování režijních nákladů České
komory architektů, což je naplňováno především dosaže-

Ve své konečné podobě odráží návrh rozpočtu roku 2015 hlavní

ním samofinancování některých významných činností ČKA

cíl – stabilizaci a úspory, ale na straně druhé i rozvoj – zejména

(inzerce, reklama) a navýšením položky ostatní výnosy

v oblasti hospodářské činnosti.

s kvalifikovaným odhadem některých nových příjmů pro
Níže popsaný návrh rozpočtu je představenstvem koncipován
v mnoha oblastech jako kvalifikovaný odhad. Jedná se o položky,
které lze velmi obtížné odhadnout, a to jak návazně na vývoj,
který nelze v předstihu odhadnout, dále pak na probíhající hospodářskou krizi či návazně na jiné faktory neovlivnitelné ze strany Komory. Jako příklad takovýchto položek můžeme uvést příjmy u některých položek, jako jsou např. příjmy plateb za úhradu
členských příspěvků a profesního pojištění autorizovaných osob,
příjmy za reklamní činnost ČKA či příjmy v oblasti ostatních výnosů, které předpokládají nové činnosti zavedené nově do čin-

roky následující.
•

Cílem návrhu letošního rozpočtu je, stejně jako v roce předcházejícím, udržení vyrovnaného rozpočtu i přes navržené
nové úkoly v roce 2015 a velmi zlehka se rozjíždějící nepříznivou hospodářskou situaci.

• Objem očekávaných nákladů v návrhu rozpočtu je koncipován s přihlédnutím k výsledkům hospodaření České komory
architektů za rok 2014, ale zejména k předpokládaným plánovaným výnosům v roce 2015.

nosti ČKA. Rozpočet je proto navržen většinově v plánovaných

• Samosprávní činnost – návrh představenstva se snaží re-

výdajích dle skutečnosti předchozího účetního období, reflektu-

spektovat rozpočtové potřeby samosprávných orgánů ČKA

je však i aktuální vývoj.

(představenstva, dozorčí rady, Stavovského soudu, autori-
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zační rady, zkušebních komisí), proto, oproti roku 2014, do-

moře, a to počínaje s účinností od data konání VH v roce

chází k nárůstu v položce samospráva. V roce 2014 došlo

2013.

k nezbytné změně ve vyplácení náhrad za ztrátu času, pro
jednání orgánů je použit model smlouvy o výkonu funk-

Výnosy z členských příspěvků AI

ce s pevně stanoveným limitním počtem hodin v měsíci.

Počet autorizovaných inspektorů z řad architektů se ustálil

Nově je nutné za všechny členy volených orgánů odvádět

na počtu 19. Výnosy jsou přímo refundovány ČKAIT a návrh

jak zdravotní, tak i sociální pojištění. Tato skutečnost je za-

rozpočtu tento fakt zohledňuje. VH 2011 souhlasila s úpravou

komponována ve středisku všech samosprávných orgánů.

příspěvku, kdy došlo ke sjednocení výše příspěvku s ČKAIT

Představenstvo při tvorbě návrhu rozpočtu věnovalo znač-

na 3000 Kč.

nou pozornost návrhu výše nákladů na činnosti pracovních
skupin, jejich složení, definování činnosti a požadovaných

Ostatní výnosy

výstupů jejich práce. Výsledky práce skupin byly hodnoceny

Tato položka zahrnuje příjmy z pokut, příjmy z autorizačního

průběžně na základě stanovených kritérií, činnost některých

poplatku, úroky z vkladů u bank apod. Dále jsou zde zohled-

PS pozastavena či uspána. Návrh rozpočtu dále respektuje

něny nové položky, jakými jsou již nyní hojně navštěvované

nezbytnou výši nákladů pro výkon profesně samospráv-

autorizační semináře. Dále je v této položce obsažen i kvalifi-

ních činností, dále pro výkon přenesených působností

kovaný odhad nových činností, které budou zejména Kance-

(výkon státní správy), které jsou Komoře uloženy zákonem

láří vykonávány za úplatu. Této oblasti se věnuje a bude věno-

č. 360/1992 Sb., i ostatních aktivit pro udržení úrovně po-

vat nově vzniklá pracovní skupina pro Hospodářskou činnost.

skytovaných služeb, které jsou vykonávány prostřednictvím

Jako příklad je možné uvést zavedení placeného právního

Kanceláře ČKA.

poradenství právním oddělením či pořádání odborných se-

• V neposlední řadě dalším staronovým principem stabiliza-

minářů.

ce výnosové položky reklama na úroveň let předcházejících
výpadku v roce 2014 (výpadek a jeho důvody jsou popsány

Profesní pojištění

ve zprávě o hospodaření za rok 2014). Jedná se o položku,

Částka rozpočtovaná na této položce je stanovena na základě

která je ve smyslu výše uvedeného, navrhována kvalifikova-

čerpání roku 2014 a na základě odhadu vývoje počtu členů

ným odhadem. Předpoklad vychází ze zprávy o dojednaných

ČKA pojištěných prostřednictvím Komory.

kontraktech od nově najatého externího pracovníka na akvizici inzerce.

Reklama
V roce 2014 došlo v případě informačního servisu k výpad-

2. VÝNOSY ČKA 2015

ku, kdy celkový výnos ve výši 586 281 Kč představoval 39 %

Objem nákladů je v návrhu koncipován s přihlédnutím ke sku-

schváleného rozpočtu. Důvody pro tento výpadek byly dva.

tečnému objemu výnosů roku 2014 s tím, že je na straně jedné

Prvním důvodem byl výpadek inzerce, resp. došlo k přerušení

upravena položka reklama na úroveň let předcházejících a dále

externí spolupráce a inzerce byla v převážné míře do podzi-

je navýšena položka ostatní výnosy, která by měla zohledňovat

mu roku 2014 zajišťována pouze zaměstnanci Kanceláře, dru-

nové činnosti vykonávané zejména Kanceláří za úplatu (např.

hým bylo sloučení posledních 2 čísel Bulletinu do jednoho

placené právní poradenství apod.) V úvahu byly vzaty známé

čísla (celkem v roce 2014 vyšla 3 čísla Bulletinu) a dále ta sku-

faktory, které mohu rozpočet roku 2015 ovlivnit.

tečnost, že Ročenka 2014 nebyla vydána v roce 2014, ale její
vydání bylo přesunuto do roku 2015.

Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu 2015 v porovnání let

Opatření, která byla ze strany Kanceláře činěna a o kterých

2012–2015 – VÝNOSY (str. 58)

bylo představenstvo ČKA průběžně informováno, kromě akvizice inzerce vlastními silami, byla následující. Až ke kon-

Komentář k jednotlivým položkám

ci roku 2014 se podařilo etablovat stabilního pracovníka

(Pozn. komentář je uveden pouze u těch položek, které jsou

na nábor inzerce (po té, co 2 externí spolupracovnice čin-

plánovány)

nost ukončily). Byl podán inzerát na webových stránkách
ČKA, probíhala paralelně jednání i s agenturami, které se

Výnosy z členských příspěvků
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prodejem inzerce zaobírají. Probíhala osobní jednání s ucha-

Rozpočet je navržen na základě odhadu počtu členů Komo-

zeči, ale žádný z oslovených nabídku nepřijal. Hlavním dů-

ry v roce 2015 a skutečného objemu vybraných členských

vodem bylo nezajímavé finanční ohodnocení a v případě

příspěvků v roce 2014, snížený o kvalifikovaný odhad úpra-

oslovených agentur se k tomu přidala i nízká ceníková cena

vy výše členského příspěvku pro první 3 roky členství v Ko-

za stránku inzerce.

Situace tedy byla řešena stále vlastními silami zaměstnan-

• spolupráci se zahraničními institucemi (odborné překlady

ců, což nelze z pohledu náplní činnosti řešit dlouhodobě

a publikace, informace o způsobu výkonu profese v zemích

a hlavně tato cesta nevede k požadovanému výsledku.

EU, účast zástupců ČKA v ACE, členské příspěvky meziná-

V průběhu jednání s potencionálními partnery byla mno-

rodním organizacím, náhrady ztráty času a náhrady ztráty

hokráte skloňována stávající ekonomická situace, kdy pe-

času za cestovné),

níze na marketing ve firmách patří mezi poslední možný
náklad.

• náklady na činnost pracovních skupin zřizovaných představenstvem ČKA,

Pro rok 2015 je navrhována částka v objemu srovnatelném

• náklady na jednotlivé aktivity odsouhlasené předsta-

před obdobím výpadku. Předpoklad vychází ze zprávy o do-

venstvem (např. nadnárodní operační program, případné

jednaných kontraktech od nově najatého externího pracov-

zapojení ČKA do konkrétních úkolů státní správy, zpracová-

níka na akvizici inzerce projednávaná i na osobních jednáních

vání analýz apod.),

s výše uvedeným pracovníkem či na základě jím průběžně
podávaných zpráv.

• proces autorizace autorizovaných architektů (autorizovaných inspektorů) – v souladu s nabytím účinnosti zákona
č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 498/2006 Sb. (pomoc při or-

Valná hromada
Zde se jedná o prodej reklamního prostoru. Částka opět kopíruje skutečnost roku 2014.
Přehlídka diplomových prací
Plánovaná částka 300 000 Kč zohledňuje reálný předpoklad
partnerství v rámci této přehlídky. Oproti letům předcházejícím není předpoklad získání grantu.

ganizaci zkoušek odborné způsobilosti, náklady na činnost
zkušebních komisí).
Za fakultativní náklady lze považovat náklady na:
• přímou spolupráci Komory při zajišťování akcí či prezentací,
• pořádání seminářů, diskusních fór, anket apod.,
• další formy informačního, tiskového a mediálního servisu.
Návrh nákladové strany rozpočtu vychází ze všech těchto skutečností a snaží se v maximální míře o pokrytí mandatorních

3. NÁKLADY ČKA 2015

výdajů potřebnými finančními prostředky.

Náklady, resp. výdaje České komory architektů můžeme rozdělit na mandatorní a na doplňkové, resp. fakultativní.

Příloha č. 2 – Návrh rozpočtu 2015 v porovnání let
2012–2015 – NÁKLADY (str. 59–60)

Mandatorní náklady můžeme kvalifikovat jako výdaje vyplývající přímo ze zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.

Komentář k jednotlivým položkám

Mandatorní povahu, z hlediska činnosti Komory, mají výdaje

(Pozn. komentář je uveden pouze u těch položek, které jsou

vynakládané na:

plánovány)

• proces autorizace a registrace (organizace zkoušek odborné způsobilosti, náhrady za ztráty času a náhrady cestovného – autorizační rada, zkušební komise, razítka, osvědčení),
• proces kontroly výkonu profese a výkonu disciplinární

Samospráva
Návrh rozpočtu na rok 2014 stanovuje na této položce předpokládanou celkovou výši 3 400 000 Kč nákladů pro samo-

působnosti Komory (DR, StS a představenstvo, předseda,

správné orgány ČKA.

právní služby, odborné posudky),

Navrhovaná výše nákladů na činnost samosprávných orgánů

• činnost Kanceláře ČKA (středisko Správa a administra-

ČKA je kalkulována s ohledem na počet členů samosprávných

tiva) jako zázemí orgánů Komory, tzn. v plném rozsahu

orgánů (představenstvo 12 členů, dozorčí rada 9 členů, Sta-

administrativní zajištění plnění úkolů uložených Komoře

vovský soud 9 členů), současně zohledňuje i změnu formy

ustanovením § 23 odst. 6 a 7 zákona o výkonu povolá-

smluvního zajištění členů těchto orgánů, kdy dochází k před-

ní (vedení seznamu autorizovaných osob, vedení seznamu

pokládanému nárůstu na odvodech zdravotního a sociálního

registrovaných osob, vydávání vnitřních předpisů Komory,

pojištění ze strany Komory. Důvodem pro tento předpokláda-

vydávání honorářových řádů, publikací, spolupráce s orgány

ný nárůst je režim nově uzavíraných smluv o výkonu funkce,

státní správy a samosprávy, vedení účetnictví, daně, audit,

kdy vzniká Komoře povinnost těchto zákonem stanovených

poštovné, internet, nájemné + dodávky médií, mzdové pro-

odvodů. Snaha o úspornější režim fungování volených orgá-

středky),

nů, který byl zohledněn v rozpočtu pro rok 2014, ukázal, že

• činnost v rozsahu zákonného pověření Komory (spolu-

pro plnění úkolů stanovených pro ČKA je nutno, aby náklady

práce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzování

na činnost samosprávných orgánů kopírovaly skutečnost roku

soutěžních podmínek, bránění konání neregulérních soutěží),

2014 (viz informace ve Zprávě o hospodaření za rok 2014).
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Pracovní skupiny

Služby ostatní

V návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou pro činnost pracovních

V návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou náklady na služby ostatní

skupin navrženy náklady v celkové výši 1 000 000 Kč.

navrženy v celkové výši 700 000 Kč.

Návrh rozpočtu pro rok 2015 je navržen na základě schvále-

Náklady této rozpočtové kapitoly jsou určeny ke krytí veš-

ných plánů činnosti pracovních skupin, čerpání uplynulého

kerých činností, které jsou v rámci činnosti ČKA vykonávány

období a stejně tak zohledňuje i ustavení nových pracovních

a které musí být prostřednictvím Kanceláře v souladu se zá-

skupin (hospodářská činnost a honoráře). Prioritami pro rok

konem č. 360/1992 Sb. a Organizačním, jednacím a volebním

2015 jsou zejména: dokončení prací na standardech výkonů

řádem ČKA zajištěny. Jedná se zejména o náklady na vedení

a dokumentace, práce na honorářích, která úzce souvisí se

účetnictví a mzdové agendy, audit, zpracování daňového

standardy, činnost ohledně spolupráce a připomínkování

přiznání, posudky. Výše této položky vychází ze skutečnosti

legislativního procesu, týkající se zejména aktuálně novely

let předcházejících a zejména pak ze skutečnosti za rok 2014.

Stavebního zákona, Zákona o veřejných zakázkách, ZVZ, Památkového zákona a intenzivních aktivit v oblasti architekto-

Správa a administrativa ČKA – kancelář

nických soutěží a transparentnosti zadávání veřejných zaká-

Výdaje na provoz a činnost Kanceláře pro rok 2015 jsou navr-

zek, dále problematika grantů a hospodářské činnosti ČKA

hovány v celkové výši 10 110 000 Kč.

i téma městského architekta a spolupráce s politiky na komu-

Návrh rozpočtu na rok 2015 je po rozpuštění hospodářské

nální úrovni.

činnosti v roce 2014 (viz poznámka níže) zafixován na skutečnosti roku 2014 a zohledňuje nárůst týkající se nákladů

Služby členům ČKA

na nově obsazenou pozici sekretáře Komory. Nepočítá ani

V návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou na poskytované služby

s přijímáním dalších nových pracovníků, obnovou interiérů

členům ČKA navrženy náklady v celkové výši 2 060 000 Kč.

či mimořádnými odměnami či motivačními složkami pro stá-

Náklady na poskytování služeb autorizovaným architektům

vající zaměstnance, nezohledňuje ani nárůst platů.

jsou členěny na střediska „Internet“, „Služby přímé“ a „In-

Pozn. V návrhu rozpočtu na rok 2014 výdaje na hospodářskou

formační servis“.

činnost ČKA nejsou navrženy. Hlavním důvodem je transpa-

Internet/ Web a Intranet
Jedná se o náklady spojené s provozováním webových
stránek ČKA.

rentnosti pro veškeré výdaje vynaložené Komorou. Výdaje dle
skutečnosti roku 2013 za hospodářskou činnost obsahují v sobě
jednotlivé položky rozpočtu, jichž se týkaly. Jedná se např.
i o položku Kancelář ČKA, která se na celkovém objemu cca

Služby přímé

1 652 624 Kč v roce 2013 (a v rozptylu od 1,8 do 2,7 mil. v letech

Jedná se o rozpočtovou kapitolu, ve které je účtováno

předcházejících) podílela více jak 58 %.

o výdajích spojených se službami, jež jsou prostřednictvím
Kanceláře ČKA poskytovány autorizovaným osobám: razítka autorizovaných architektů, tisk osvědčení atd.
Informační servis
V této rozpočtové kapitole jsou zahrnuty veškeré předpokládané náklady spojené s vydáváním tiskovin a publikací
ČKA – Bulletin ČKA, Ročenka ČKA, katalogy soutěží a přehlídek, kopírování, legislativní tisky, vnitrokomorové řády,
služby spojené s výběrem zpráv z tisku atd.
Akce

Profesní pojištění členů ČKA
Profesní pojištění v návrhu obou stran rozpočtu na rok 2015
je stanoveno ve výši 3 380 000 Kč. Návrh vychází ze skutečného hospodářského výsledku roku 2014 a odhadovaného
vývoje zájmu o pojištění prostřednictví ČKA, resp. kopíruje
stejný zájem ze strany členské základny jako v roce 2014, a to
i vzhledem k novinkám v profesním pojištění, které byly zavedeny pro stávající pojistné období.
Obnova IT/interiérů

Pro transparentnost všech akcí pořádaných Komorou byla

Tato položka v sobě obsahuje již zatím finální obnovu PC

v rozpočtu vytvořena od roku 2014 samostatná kapitola akce.

techniky v Kanceláři Praha a Brno tak, jak byla rozplánována

Z tohoto přehledu pak jednoduše vyplývá, jaké akce jsou plá-

na dva roky.

novány a potom ve vyhodnocení (event.porovnání výnosů
a nákladů) ukazuje i rentabilitu jednotlivých akcí. Uvedená
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CEC5

kapitola zahrnuje výdaje na udržování PR ve vztahu k novi-

Vzhledem k tomu, že projekt byl po odborné stránce ukončen

nářům, výdaje týkající se nově zařazených záznamů z akcí či

k 31.12.2014, navrhovaná částka nákladů ve výši 60 000 Kč

i jejich zajištění (jako klasický příklad je možné uvést např. již

zahrnuje pouze úhradu administrativních nákladů na ukon-

nyní oblíbená setkání OTTA).

čení administrace projektu.

Rezerva
Výše rezervy je stanovena v návrhu na výši 350 000 Kč. Jedná
se o kvalifikovaný odhad na pokrytí nezohledněných nákladů či výpadků vzhledem k vyrovnanému nastavení rozpočtu.
Jakýkoliv výdaj z kapitoly rezerva podléhá rozhodnutí představenstva.

4. NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2015:

Valná hromada České komory architektů schvaluje
v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. j) zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném
znění, a v souladu s ustanovením § 4a Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA rozpočet České
komory architektů pro rok 2015 jako vyrovnaný
v celkové výši příjmů

21 750 000 Kč,

v celkové výši výdajů

21 750 000 Kč.
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Příloha č. 1 Návrh rozpočtu 2015 v porovnání let 2012–2015 – VÝNOSY

NÁVRH ROZPOČTU 2015 S POROVNÁNÍM LET 2012–2015 – VÝNOSY

Výnosy z členských příspěvků

plán 2012

skutečnost 2012

plán 2013

skutečnost 2013

plán 2014

skutečnost 2014

NÁVRH 2015

15 590 000

15 266 466

15 280 000

15 545 964

15 300 000

15 347 255

15 300 000

Výnosy z členských příspěvků AI

–6 000

Tržby vlastní

1 800

Prodej razítka

1 800

Ostatní výnosy

270 000

–7 500
2 240

2 450
267 763

520 000

1 258 581

46 606

60 803

55 000

72 891

105 000

51 500

50 000

10 000

Autorizační poplatek

75 746

85 787

80 000

461 500

Finanční výnosy

91 392

1 907

5 000

32 360

90 000

193 471

90 000

105 000

150 000

262 051

0

99 339

Pokuty za pozdní úhradu příspěvku
Pokuty u Stavovského soudu

318 744

–1 500

270 000

Autorizační semináře
Příspěvek na SÚPM

15 005

Kancelář Praha
Dozorčí rada

17 500

Zahr. Aktivity

296

Ostatní služby

34 133

Rezerva
Hospodářská činnost

950 000

21 969

832
600 000

628 806

Prodej služeb

167 317

Prodej tiskovin

329 801

600 000

510 706

Prodej zboží
Tržby z reklamy

97 950

Tržby ostatní

33 738

AS a akce

200 000

Profesní pojištění

3 240 000

3 408 878

3 320 000

3 419 697

3 400 000

3 423 980

3 400 000

Reklama

1 400 000

1 625 700

1 500 000

1 212 600

1 500 000

586 281

1 500 000

Tiskoviny

250 000

Valná hromada

200 000

211 000

200 000

296 493

280 000

280 173

250 000

Přehlídka DP

400 000

273 667

400 000

344 676

300 000

214 478

300 000

50 000

27 397

50 000

21 750 000

MMR
Architekti na jedné lodi

164 800

64 000

30 500

50 455

Ples
CELKEM

159 253
21 900 000

22 414 384

21 770 000

21 872 557

21 600 000

21 132 885

200 000

490 023

0

580 515

1 870 000

1 355 501

22 100 000

22 904 407

21 770 000

22 453 072

23 470 000

22 488 386

Celkem s CEC 5
CE-C5
CELKEM
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Příloha č. 2 Návrh rozpočtu 2015 v porovnání let 2012–2015 – NÁKLADY

NÁVRH ROZPOČTU 2015 S POROVNÁNÍM LET 2010–2015 – NÁKLADY

Skutečnost
2010

Skutečnost
2011

Schválený
rozpočet
2012

Schválený
rozpočet
2013

Úprava
rozpočtu
2013 ze dne
6. 8. 2013

Skutečnost
2012

Skutečnost
2013

Rozpočet
2014

Skutečnost
2014

Návrh
rozpočtu
2015

3 175 286

3 123 339

3 130 000

2 790 000

2 790 000

2 735 762

2 913 522

2 950 000

3 117 583

3 400 000

Valná hromada

329 382

373 490

190 000

200 000

200 000

318 683

411 080

430 000

412 406

400 000

Představenstvo

777 038

876 876

850 000

850 000

850 000

789 441

842 702

800 000

1 045 771

1 100 000

Předseda

231 485

227 027

300 000

300 000

300 000

299 936

292 814

300 000

213 318

300 000

Dozorčí rada

642 004

657 733

700 000

650 000

650 000

601 664

641 092

650 000

666 939

800 000

Stavovský soud

649 565

403 173

430 000

350 000

350 000

280 306

284 736

300 000

317 488

350 000

Autorizační rada

28 315

23 391

20 000

20 000

20 000

38 488

19 197

50 000

52 790

50 000

Zkušební komise

186 116

170 035

170 000

170 000

170 000

169 661

174 561

170 000

145 491

150 000

11 260

70 346

20 000

320 121

321 268

450 000

250 000

250 000

237 583

247 340

250 000

263 380

250 000

1 199 698

1 072 438

1 030 000

1 135 000

1 135 000

1 227 334

1 130 233

1 170 000

1 080 223

1 000 000

61 927

66 278

40 000

80 000

60 000

120 165

17 059

70 000

55 105

60 000

Soutěže

158 231

173 981

170 000

280 000

280 000

347 138

274 490

300 000

329 024

270 000

Výkonové standardy

353 020

182 717

120 000

120 000

120 000

117 638

130 786

150 000

133 592

220 000

30 695

18 900

40 000

50 000

30 000

26 541

29 509

40 000

45 879

35 000

9 525

71 853

50 000

70 000

90 000

89 705

121 643

120 000

85 735

70 000

17 720

20 817

40 000

40 000

40 000

38 942

43 439

40 000

27 208

35 000

5 990

7 864

40 000

389 300

310 656

310 000

280 000

280 000

288 133

304 674

270 000

258 483

240 000

47 087

25 255

40 000

40 000

40 000

184

44 497

40 000

28 449

35 000

Propagace architektury

31 681

40 000

50 000

100 000

135 265

95 813

100 000

90 348

Transparency

16 917

40 000

10 000

5 000

50 273

115 017

70 000

30 000

5 000

13 350

4 536

45 000

20 000

0

13 231

40 000

65 000

0

50 556

40 000

26 400

Samospráva

Regionální zástupci
Zahr. záležitosti - členské příspěvky
Pracovní skupiny
Legislativa

Vzdělávání
Pro územní plánování, urbanismus
a krajinu
Památková péče
Česká cena za architekturu
Zahraniční aktivity
Krajinářská architektura

PS - externí služby
Reflexe komory "20"

30 000

Udržitelný rozvoj
Zrušené PS

126 203

30 502

Hospodářská činnost/granty
Honoráře
Služby členům ČKA
Internet

0

15 000

2 528 424

2 051 914

1 990 000

1 930 600

1 930 600

1 548 356

1 676 080

2 076 100

1 482 397

2 060 000

111 220

116 002

120 000

120 000

120 000

169 606

106 855

140 000

299 164

140 000

330 000

280 000

280 000

0

Nový web /intranet
Služby přímé

20 000

150 000

140 000

297 329

159 270

160 000

130 000

130 000

142 966

312 445

159 000

174 611

180 000

1 788 013

1 410 418

1 380 000

1 400 600

1 400 600

1 235 784

1 256 780

1 627 100

1 008 622

1 600 000

Bulletiny

960 000

960 000

960 000

1 002 584

1 010 000

Ročenka

170 000

150 000

150 000

352 926

380 000

Informační servis
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Řády

35 000

35 000

35 000

Drobné tiskoviny

15 000

15 000

15 000

15 000

Vizuální styl

80 000

80 000

80 000

100 000

Setkání s novináři

40 000

40 000

40 000

předplatné časopisů, grantový
kalendář

30 000

600

600

2 100

Ročenka architektury

50 000

50 000

50 000

50 000

70 000

70 000

70 000

610 000

610 000

30 000

30 000

48 000

40 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Monitoring tisku
Akce

380 000

akce-tisková setkání-reprefond
Pocta, GPA

50 000

314 060

Ples architektů

642 712

500 000

315 912

440 000

202 821

Architekti na jedné lodi

52 318

45 616

Sympozia konference audiovizuální
knihovna

50 000

43 495

52 000

30 000
20 000

Prvas
Přehlídka DP

331 862

366 224

Akce ostatní

1 350

42 138

646 939

448 722

Správa a administrativa ČKA

9 617 219

Praha - celkem

330 000

330 000

261 742

394 275

300 000

272 417

300 000

200 000

200 000

450 000

560 000

560 000

656 820

774 779

600 000

740 901

700 000

9 518 875

8 970 000

8 719 400

8 719 400

8 768 192

8 183 750

9 686 000

8 577 368

10 110 000

8 196 836

7 873 481

7 300 000

7 089 400

7 089 400

7 018 841

6 537 778

7 760 000

7 594 521

8 800 000

Praha odpisy

661 481

626 125

640 000

640 000

640 000

673 847

684 270

800 000

16 310

200 000

Brno - celkem

758 902

1 019 269

1 030 000

990 000

990 000

1 075 504

961 702

1 126 000

966 537

1 110 000

Hospodářská činnost

2 437 247

2 733 011

2 500 000

2 200 000

2 200 000

1 838 396

1 652 624

Profesní pojištění

3 288 900

3 373 260

3 250 000

3 320 000

3 320 000

3 311 700

3 449 640

3 450 000

3 469 020

3 380 000

200 000

200 000

250 000

243 761

50 000

Služby ostatní

Obnova IT/interiérů
Sympozia, konference

330 000

121 092
1 106 111

109 381

0

MMR

115 340

CEC 5

494 250

781 476

2 200 000

1 592 119

60 000

27 100

107 051

338 000

-500 748

350 000

164 971

250 000

21 476 838

23 470 100

Rezerva

200 000

305 000

305 000

DANĚ
CELKEM
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24 122 266

22 473 078

21 900 000

21 770 000

21 770 000

21 037 310

0

200 000
20 118 536

21 750 000

PODKLADY Z PLÉNA
V souladu s § 4 odst. 2 Jednacího řádu valné hromady České komory
architektů a v souladu s § 4b Organizačního, jednacího a volebního
řádu České komory architektů předkládám tímto v hlasovatelném znění následující návrh pro závěrečné usnesení XXII. valné hromady
ČKA, která se bude konat 18. dubna 2015.
NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČESKÉ KOMORY
ARCHITEKTŮ 2015:
Valná hromada České komory architektů schvaluje snížení standardní výše příspěvku autorizovaných osob pro rok 2016 na výši
5 000 Kč ročně. A ukládá představenstvu ČKA, aby s tímto vědomím připravilo následující návrh rozpočtu ČKA pro rok 2016.
navrhovatel:
Ing. arch. Josef Panna
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VOLBY DO ORGÁNŮ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
KANDIDATURA

RNDr. Milan Svoboda
Kandidatura do představenstva České komory
architektů

Vážení kolegové,
jako dlouholetý člen ČKA (od roku 1998) jsem se rozhodl kandi-

v představenstvu zabýval. V praxi vidím potřebu stálého pře-

dovat do představenstva ČKA za region Čechy. Jsem mezi Vámi

svědčování veřejné správy k volbě soutěží jako formy výběru

do značné míry výjimka – nemám architektonické vzdělání, nic-

zhotovitele projektů staveb či urbanistických návrhů a územních

méně již od roku 1987 se věnuji prakticky krajinářské architek-

plánů. Považuji za nezbytné pracovat na zkvalitňování soutěží

tuře a od roku 1992 územnímu plánování a projektování ÚSES.

včetně práce porotců tak, aby představitelé obcí mohli proběh-

Největší část své profesní dráhy jsem strávil na Útvaru koncepce

nuvší soutěže považovat za příklady dobré praxe, které by rádi

a rozvoje města Plzně (1991–2007), kde jsem pracoval nejprve

následovali. Rád bych prosadil přehlídku staveb či uměleckých

jako krajinář, poté jako vedoucí zhotovitel územního plánu Plzně

děl, jež byly realizovány jako výsledky soutěží. Za podstatnou

a nakonec po dobu šesti let jsem zde působil ve funkci ředitele.

považuji též aktivní práci s organizátory veřejných zakázek, kteří

Po odchodu z Plzně jsem tři roky pracoval ve firmě DHV CR, kde

mnohdy soutěže dehonestují a zpochybňují jejich reálné využití

založil skupinu pro územní plánování. V letech 2010–2011 jsem

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Spolupráce s Mi-

pracoval pro projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015,

nisterstvem po místní rozvoj ČR v oblasti legislativy veřejných za-

vedl jsem tým, který pro Plzeň získal titul kulturní metropole pro

kázek je rovněž velmi důležitým a nadmíru aktuálním tématem,

rok 2015. V současné době se v samostatné praxi věnuji nejvíce

jemuž bych se rád věnoval.

územnímu plánování a zčásti též krajinářské architektuře.

Prosazování širšího uplatnění architektonických soutěží při zadá-

V České komoře architektů jsem byl vždy poměrně aktivní. Vedl

vání veřejných zakázek musí být spojeno s obecným zlepšová-

jsem pracovní skupinu pro přírodu a krajinu, podílel se na meto-

ním vnímání architektury a urbanismu jako oborů, které utvářejí

dické publikaci Projektování staveb a plánování území a v letech

prostředí měst a obcí.

2008–2010 a poté od roku 2012 dosud jsem členem pracovní

Obecně mě zajímají přesahy architektury a urbanismu a tedy

skupiny pro soutěže.

práce ČKA do dalších oblastí života a fungování měst a obcí,

Architektonické soutěže jsou objektem mého zájmu již od mého

vztah k ochraně přírody a krajiny, k prosazování inovativních

působení v Plzni. Tehdy se mi podařilo prosadit několik soutěží,

a kreativních oborů ekonomiky, moderních komunikačních

z nichž nejznámější je soutěž na nové kašny, které byly v roce 2010

technologií atd.

zrealizovány. S problematikou soutěží jsem se seznámil ze všech
úhlů pohledu – jako porotce, jako organizátor i jako soutěžící.

Milan Svoboda

Téma soutěží, zejména ve vztahu k zadávání veřejných zakázek,
je nosným tématem, kterému bych se rád v případě zvolení
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ZÁVĚR – PŘÍLOHOVÉ MATERIÁLY
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ EUROPAN CZ ZA ROK 2014
V březnu 2014 byla svolána valná hromada s jediným bodem
programu a to zrušením české sekce Europanu z důvodu neuspokojivé finanční situace a s tím spojené neúčasti vlastními
lokalitami v soutěžích Europanu. Několik členů výboru nesouhlasilo s tímto bodem programu a valná hromada byla přerušena
do 11. 6. 2014.
Během doby přerušení valné hromady byla domluvena záštita
ČKA nad Europanem CZ a nezbytná administrativní podpora.
Dále byli osloveni potencionální sponzoři. Dne 11. 6. 2014 proběhla valná hromada s úkolem pokračovat v práci Europanu
na přípravě architektonických soutěží s evropským rozměrem.
Do výboru byli zvoleni kolegové Petr Franta, Petr Durdík, Jaromír
Hainc a Oleg Haman.
Na jednání Europanu v Pavii na konci září 2014 byly prezentovány dvě české lokality pro cyklus soutěží E13, připravené Jaromírem Haincem, který se podílí na přípravě metropolitního plánu
Prahy. Jednalo se o brownfield ve Vysočanech v Praze 9 o rozloze
cca 200 ha a o dokončení Engelova plánu Dejvic v Praze 6 v území o velikosti 7 ha, které hodlá v blízké době opustit armáda ČR.
Obě dvě lokality byly přijaty Europanem jako možné a byl navázán osobní kontakt nejen s generálním sekretářem Europanu,
architektem Didier Rebois z Francie, ale i ostatními představiteli
národních sekcí.
Na jednání Europanu v Madridu na začátku prosince 2014 jsme
podali informaci o výsledku našich českých voleb s tím, že čekáme na vytvoření koalice v Praze abychom mohli navržené
lokality projednat s novou politickou reprezentací a připravit
smluvní vztahy pro E13. Vedení Europanu pozvalo zástupce
Prahy do Bruselu na jednání na půdě Evropského parlamentu
s poslanci EP ohledně významu tohoto hnutí, které se snaží o definici evropských urbanistických a architektonických hodnot.
Následně na toto jednání byla v druhé polovině prosince 2014
písemně oslovena paní primátorka Prahy Adriana Krnáčová a její
náměstek Matěj Stropnický. Přes dílčí konzultace s pracovníky
magistrátu a osobní zamítavé setkání s panem náměstkem, jsme
nedostali na dopisy doposud odpověď.
Jednání v Bruselu na začátku února 2015 tak proběhlo bez zástupců Prahy a cyklus soutěží E13 byl vypsán bez českých lokalit
a náš národní komité se tak stal pouze pozorovatelem. Na následném zasedání naše výboru bylo dohodnuto se nevzdávat
a ihned pokračovat v přípravě E14. V první řadě jsme se dohodli

Zpracoval
Ing. arch. Oleg Haman

na vytvoření nového webu, který plánujeme zprovoznit nejpoz-

Prezident Europan CZ

ději do konce dubna 2015. Nové kolo Europanu E 13 bylo vypsá-

V Praze dne 18. 3. 2015

no 2. 3. 2015. Více na www.europan-europe.eu.
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STRATEGIE „ZELENÉ INFRASTRUKTURY“ V ČESKÉ REPUBLICE

Ekonomické aktivity, prosperita společnosti a důstojné podmínky

z principu tzv. kooperativní ochrany přírody.

k životu dlouhou dobu viditelně záviseli na příznivých podmín-

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Ze-

kách okolní přírody: úrodnosti půd, na vlídném klimatickém reži-

lené infrastruktuře – zlepšování přírodního kapitálu Evropy ze

mu, dostupnosti důležitých přírodních zdrojů… V současné době

dne 16. října 2013 (které je přílohou tohoto dokumentu) konsta-

sice není závislost civilizace na přírodě o nic menší, ztratila však

tuje, že rozhodující odpovědnost za projekty zelené infrastruk-

lokální rozměr. Většina obyvatel ČR stejně jako celé Evropy, která

tury nesou členské státy EU, obzvláště orgány mající na starosti

dnes žije převážně městským způsobem života, si tyto základní,

regionální a místní plánování.

ale v dnešním světě málo přehledné vztahy neuvědomuje.
Většina přírodních procesů, které poskytují nenahraditelné služby naší civilizaci, mají jak neživou fyzikální, tak biologickou povahu. Tyto služby jsou vždy zajišťovány komplexními ekosystémy,
které vyžadují odpovídající prostor a dostatečnou úroveň biologické rozmanitosti na daném území.
V současnosti však dochází naopak k omezování a fragmentování tohoto prostoru vlivem bezprecedentní urbanizace tak

EU hraje v této iniciativě především podpůrnou úlohu při veřejném šíření všeobecných cílů koncepce “Zelené infrastruktury”.
Podle stanoviska EHSV:
• Je důležitým cílem spojit prostřednictvím projektů ZI environmentální přínosy s přínosy hospodářskými a sociálními.
• Není šíření myšlenky „Zelené infrastruktury“ v členských státech EU dostatečné a je málo podporované.

k další intenzifikaci ve využívání nezastavěné venkovské půdy,

• V koncepci „Zelené infrastruktury“ na regionální a místní

která vede k oslabení základních funkcí ekosystémů a k snižování

úrovni hrají nejdůležitější úlohu orgány mající na starosti re-

biodiverzity.

gionální a místní plánování, města, obce, organizátoři infra-

Evropská komise proto ve své strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 stanovila cíl zastavit v EU úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb a v maximálním proveditelném rozsahu je obnovit. Obzvláště se má
podpořit tzv. „Zelená infrastruktura“, která představuje účinný
a v praxi ověřený koncepční nástroj.
Co je cílem „Zelené infrastruktury“?
“Pojmem zelená infrastruktura se označují prvky, které spojují
přírodní a zastavěné prostředí a zpříjemňují život ve městech.
Jsou to například městské parky, stezky pro pěší, zelené střechy,

strukturních projektů v oblastech, jako je výstavba komunikací, železnice, výstavba vodních děl a ochrana proti povodním,
dále zemědělci a lesníci, podniky a stavitelé, ekologické organizace občanské společnosti a odborové svazy. Úspěšnost
projektů zelené infrastruktury totiž v rozhodující míře závisí
na tom, zda budou projekty těmito subjekty iniciovány, akceptovány a podporovány.
• Projekty zelené infrastruktury mohou vyvolat také střety legitimních zájmů zúčastněných stran. Je proto nutné navrhnout
vhodné mechanizmy pro řešení konfliktů, vyvážení jednotlivých zájmů a optimalizaci projektů.

zelené ulice a stromový porost ve městech. Na regionální úrov-

Multifunkční a tedy integrovaná povaha projektů Zelené infra-

ni zelená infrastruktura zahrnuje soustavu přírodních oblastí,

struktury s důrazem na včasné a aktivní zapojení veřejnosti je

příměstských parků, dálkových rekreačních stezek, obhospo-

příležitostí ke skutečnému zavedení Evropské úmluvy o krajině

dařované (lesní a zemědělské) půdy a dalších prvků, které mají

do praxe.

společně mnohostranný pozitivní vliv na zdraví a kvalitu života
lidí a na dobrý stav ekosystémů,(…).

Jaká jsou východiska pro “Zelenou infrastrukturu v ČR?

Definice zelené infrastruktury: David Rose, Green Infrastructu-

Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém stanovisku klade

re. A Landscape Approach

důraz na vytváření národních strategií v oblasti zelené infrastruktury. V České republice pro ni představuje dobrý základ Politika

Cílem zelené infrastruktury není vytvořit další síť chráněných
oblastí mimo soustavu Natura 2000, ale nabídnout strategickou

architektury a stavební kultury ČR. V jejím tématu číslo 1 “Uspořádání krajiny a sídel” je uveden cíl 1.5., který zní:

koncepci pro zbývajících 82 % půdy v EU tak, aby byla zajištěna

„Při obnově a tvorbě krajiny posílit plánování, zejména dů-

dlouhodobá funkčnost soustavy chráněných oblastí a zajištěno

sledně využívat územně plánovací dokumentace a podklady

poskytování ekosystémových služeb obecně. Koncepce vychází

i pozemkové úpravy“.
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V části „Implementace“ jsou pak pro realizaci cíle 1.5 stanovena
tři opatření. Přímo zelené infrastruktuře se věnuje následující
opatření:

5. Zapracování „Zelené infrastruktury“ do standardů v rámci krajinářské architektury, urbanizmu a územního plánování
6. Připravit systém vzdělávání o „Zelené infrastruktuře“ pro

Opatření 1.5.2

projektanty, státní správu a samosprávu ve spolupráci s MŽP

Zpracovat metodický pokyn na vymezování zelené infrastruktury

a MMR

(zahrnující systém zeleně, systém vodních toků a ploch, prostupnost
krajiny a veřejná prostranství) v rámci územně plánovacích doku-

Představenstvo ČKA text vzalo na vědomí na svém II. zasedání

mentací.

17. 2. 2015.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MŽP, MZe, veřejná správa na úrovni krajů a obcí, ČKA,
AUÚP, vysoké školy, neziskové organizace
Termín: 2018

Co nabízí ČKA z hlediska “Zelené infrastruktury”?
Česká komora architektů nabízí odborný potenciál osob autorizovaných v ČKA:
• při vytváření Národní strategie v oblasti zelené infrastruktury
a při jejím oponování
• pro vytváření a oponování metodického pokynu týkající se
vazeb koncepce „Zelené infrastruktury“ a procesu územního
plánování
• dotčeným rezortům a orgánům, kterých se „Zelená infrastruktura“ přímo dotýká, pro spolupráci a koordinaci implementace myšlenky „Zelené infrastruktury“
• při zapojování občanské společnosti do projektů „Zelené
infrastruktury“. Participativní plánovací procesy s včasným
zapojením občanů a organizací občanské společnosti mají
rozhodující význam pro úspěšnost projektů „Zelené infrastruktury“
• vypracování monotematického čísla bulletinu ČKA zaměřené
na téma krajina a zelená infrastruktura, které bude vydáno
v roce 2015.

Co navrhuje ČKA pro nejbližší období?
1. Vytvoření mezirezortní pracovní skupiny pro strategii a implementaci „Zelené infrastruktury“ v České republice
2. Výběr a podpora několika pilotních projektů Zelené infrastruktury nejlépe v rámci mezinárodní spolupráce.
3. Iniciovat přípravu mezinárodní mezioborové konference, která by pomohla rozšířit povědomí o zelené infrastruktuře v ČR
a podpořit větší soudržnost ČR a dalších států EU v rámci této
problematiky (výhled – rok 2017)
4. Zabývat se detailně otázkou reinterpretace územního systému
ekologické stability (USES) tak, aby byl kompatibilní s koncepcí
„Zelené infrastruktury“ a mohl se stát případně jejím nosným
systémovým prvkem. V současné chvíli je Koncepce Zelené
infrastruktury a praxe USES v mnoha ohledech neslučitelná.
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PS Krajinářská architektura
17. února 2015

NOMINUJTE DO POCTY ČKA!
Česká komora architektů uděluje Poctu osobnostem z oblasti architektury již od roku 2000. Laureáty
vybírá odborná komise, jež se každý rok obměňuje. Nominace do Pocty ČKA 2014 jsou otevřeny
od 3. prosince 2014 do 30. dubna 2015.
Odborná porota zasedne ve složení:
•
•
•
•
•

Rostislav Švácha
Miroslav Masák
Adam Gebrian
Karolína Jirkalová
Antonín Novák

Nominace zasílejte na e-mail iveta.konigsmarkova@cka.cc nebo poštou na adresu ČKA.
Další informace: www.cka.cz/cs/cka/pocta-cka

