VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009
Dozorčí rada České komory architektů předkládá v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. f)
Zákona výroční zprávu o činnosti dozorčí rady za uplynulé období od dubna 2009 do konce února
2010 mezi řádnými zasedáními valné hromady.
Na XVI. valné hromadě ČKA v Praze byli do dozorčí rady ČKA zvoleni členové: za Prahu: Ing. arch.
Miroslav Holubec (č.a. 03 107), za Čechy: Ing. arch. Josef Panna (č.a. 02 459), za Moravu: Ing. arch.
Pavel Rada (č.a. 00 710).
Na prvním volebním zasedání dozorčí rady dne 19. 5 2009 po VH 2009 v Praze byli zvoleni do funkce
předsedy Ing. arch. Pavel Rada, 1. místopředseda Ing. arch. Josef Panna a 2. místopředseda Ing. Petr
Velička.
Dalšími členy dozorčí rady jsou pánové Ondřej Beneš, Karel Doležel, Miroslav Holubec, Jan Jarolímek,
Petr Krejčí, Josef Patrný.
Pravidelných zasedání se zúčastnil právní poradce JUDr. Libor Vaňous a za Kancelář ČKA paní Milena
Ondráková, která připravuje veškeré podklady pro jednotlivá zasedání dozorčí rady.
V období mezi valnými hromadami 2009 a 2010 se dozorčí rada sešla na 20ti zasedáních.
Dále proběhlo dne 19. 6. 2009 společné zasedání dozorčí rady a Stavovského soudu ČKA, kde se
projednávaly názory na administrativní přípravu a průběh jednotlivých kauz a jejich případné
procedury spojené s odvolacím řízením. Sporné je předepsání osmi měsíční lhůty vnitřními řády
komory pro projednání causy u StS. Bylo dohodnuto vyvinout společné úsilí o prodloužení lhůty
cestou změny vnitrokomorových řádů na valné hromadě.
Dne 5. 5. 2009 a 19.1 2010 se konala společná zasedání členů orgánů Komory. Hlavními tématy bylo
vzájemné informování všech orgánů o aktuální problematice.
A) Kontrola plnění usnesení Valné hromady 2009
DR se seznámila se zápisy z jednání představenstva a konstatuje, že úkoly uložené Valnou hromadou
v roce 2009, zejména představenstvu, jsou průběžně plněny a jsou součástí zprávy představenstva.
B) Dohled nad řádným výkonem činnosti autorizovaných architektů
Pro lepší srovnání DR neuvádí došlá podání mezi valnými hromadami, nýbrž za celý uplynulý rok
2009, kdy došlo celkem 34 podání, což je stále se snižující počet než v minulých letech. Konstantní je
také množství žádostí o posouzení jednak projektové dokumentace nebo konkrétní situace, vyvolané
výkonem profese. Vzhledem k nerostoucímu konstantnímu množství tuto službu autorizovaným
osobám a institucím státní správy je možné nabízet i do budoucna zdarma.
C) Kontrolní činnost
DR zaslala představenstvu dne 12. 5. 2009 kontrolní nález, který měl za cíl nastavit lépe proces v
informování při dodatečném schvalování vyšších částek, které představenstvo v konkrétním případě
financování konference EFAP rozhodlo dodatečně. Představenstvo v reakci na kontrolní nález
informovalo DR, proč takto postupovalo. Kontrolní nález je přílohou této zprávy.
V roce 2009 byly dokončeny práce na realizaci interiéru sídla ČKA. DR si nechala kanceláří předložit
podrobný výkaz dodávaných položek a prací, který byl posouzen se skutečností. Celkové náklady na
rekonstrukci interiérů činily 3 306 275,-- Kč včetně DPH, práce byly zpracovány na základě projektové
dokumentace vítězného návrhu. Dle prostudovaných dokladů a z hlediska finálního provedení,

zejména kvalitativního standardu provedení interiéru ČKA DR konstatuje, že náklady související s
realizací byly účelně vynaloženy. Kladně lze hodnotit i celkovou úroveň z hlediska autora návrhu
interiéru, investora technického dozoru ČKA a dodavatele interiéru.
D) Audit
DR v souladu s Organizačním, jednacím a volebním řádem ČKA provede kontrolu roční účetní závěrky.
Výrok auditora bude znám koncem března 2009, o tomto výroku bude podána informace na VH. Z
průběžné kontroly lze říci, že v hospodaření Komory nejsou žádné podstatné odchylky od
schváleného rozpočtu.
E) Závěrem
Chtěl bych poděkovat za poctivou a časově velmi náročnou práci místopředsedům, Josefu Pannovi a
Petru Veličkovi, dále všem členům dozorčí rady: Ondřeji Benešovi, Karlu Doleželovi, Mirku Holubcovi,
Janu Jarolímkovi, a Petru Krejčímu a Josefu Patrnému. Poděkování patří v neposlední řadě i právnímu
zástupci JUDr. Liboru Vaňousovi a paní Mileně Ondrákové z Kanceláře ČKA, která se pečlivě stará o
veškerou agendu DR.

Zpracoval 27.2.2010 Pavel Rada

