VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA
ROK 2014
Dozorčí rada České komory architektů (dále jen DR ČKA) předkládá v souladu s
ustanovením § 25 odst. 4 písm. f) Zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o
činnosti dozorčí rady za rok 2014.
Na XXI. valné hromadě České komory architektů konané v Praze dne 26. dubna 2014 na
FA ČVUT byli do dozorčí rady na tříleté funkční období zvoleni členové:
za Prahu: Ing. arch. Lucie Chytilová (č.a.: 04 165),
za Čechy: Ing. arch. Václav Zůna (č.a.: 03 356),
za Moravu a Slezsko: Ing. arch. David Mikulášek (č.a.: 03 084).
Na prvním volebním zasedání dozorčí rady dne 29. 4. 2014 byli zvoleni:
předseda – Ing. arch. Pavel Rada
1. místopředseda – Ing. arch. Jana Kaštánková,
2. místopředseda – Ing. arch. Josef Patrný.
Dalšími členy dozorčí rady jsou: Ing. arch. Miroslav Holubec, Ing. arch. Lucie Chytilová,
Ing. arch. Miroslav Kopecký, Ing. arch. David Mikulášek, Ing. arch. MgA. Martin Rusina,
Ing. arch. Václav Zůna.
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.
Rozpočet DR ČKA na rok 2014 byl schválen v celkové výši 650.000,- Kč. Na tuto částku
byl rozpočet DR v návrhu rozpočtu komory snížen rozhodnutím představenstva
z původně navrhované částky 750.000,- Kč. Předseda dozorčí rady vyslovil již v únoru
2014 na zasedání představenstva zásadní nesouhlas s tímto snížením rozpočtu
s následujícím odůvodněním - Dozorčí radě vyplývají ze zákona č. 360/1992 Sb., a
z vnitrokomorových řádů lhůty, které pro svoji činnost musí dodržovat. DR konstatovala,
že v případě prodlení těchto lhůt nebude schopna naplnit povinnosti jí uložené. DR byla
v souvislosti s trendy na snižování provozních nákladů nucena přistoupit k redukci svých
společných zasedání – namísto jednou za 2 týdny zasedá od roku 2013 jednou za 3
týdny – jisté úspory se tímto opatřením pravděpodobně podařilo dosáhnout,
neopomenutelnou daní za to však je fakt, že se tím reálně prodlužuje doba vyřízení
jednotlivých podání a celkové dodržování zákonné lhůty 6 měsíců je často velmi na
hraně. Ve snaze naplnit veškeré uložené úkoly a přes maximální snahu o úspornost
jednání činily výsledné náklady na činnost DR ČKA roku 2014 v konečném závěru částku
666.939,- Kč.
DR ČKA zasedala v roce 2014 celkem 15x, dále se zúčastnila společného zasedání
zástupců všech orgánů ČKA a rovněž užšího společného zasedání dozorčí rady a
Stavovského soudu ČKA. DR ČKA má stabilně 2 své zástupce (Ing. arch. Miroslava
Holubce a Ing. arch. Lucii Chytilovou) v redakční radě Bulletinu ČKA. Pavel Rada je
členem pracovní skulpiny pro standardy a pracovní skupiny pro honoráře. Václav Zuna
byl pověřen DR, by pracoval v nově vzniklé pracovní skupině pro hospodářskou činnost
komory.

A. Dohled nad řádným výkonem činnosti autorizovaných architektů
V roce 2014 DR ČKA řešila celkem 25 podání. Pro orientaci níže uvádíme tabulku podání
v uplynulých letech.

Z uvedených 25 podání bylo:
- 7 podání na chybně zpracovanou projektovou dokumentaci,
- 2 podání na špatně zpracovanou územně plánovací dokumentaci,
- 6 podání, které podal kolega na kolegu ve věci neetického jednání,
- 4 podání, které podal kolega na kolegu pro porušení autorských práv a povinností
před převzetím zakázky (§ 26 PEŘ ČKA),
- 2 stížnosti se týkaly nezaplaceného honoráře,
- 4 stížnosti podali klienti, sousedé či OS na neprofesionální výkon autorizované
osoby (§ 13 a následující PEŘ ČKA),
- jako každoročně si svůj díl času dozorčí rady vzala příprava návrhů na zahájení
disciplinárního řízení s neplatiči členských příspěvků.
V letošním roce DR neprojednávala ani jeden podnět, který by se týkal konání
architektonických soutěží a veřejných zakázek. Do doby uzávěrky Bulletinu DR bylo
ukončeno 17 spisových složek, v 8 spisových složkách provádí DR disciplinární zjišťování.
V průběhu roku 2014 bylo Stavovskému soudu podáno celkem 36 návrhů na zahájení
disciplinárního řízení s autorizovanými osobami, z těchto 36 návrhů bylo podáno 31
návrhů na zahájení disciplinárního řízení s neplatiči členských příspěvků.
B. Kontrola plnění usnesení Valné hromady 2014
Valná hromada konaná v roce 2014 uložila usnesením představenstvu:
1. zajistit obsazení funkce sekretáře Komory
2. prověřit možnosti změny způsobu voleb korespondečním hlasováním.
Ad 1 Na obsazení funkce sekretáře proběhlo výběrové řízení a na základě jeho výsledků
byla do funkce sekretáře přijata Ing. arch. Marie Špačková.
Ad 2 Co se týká prověření změny způsobu voleb, za současné právní úpravy není
korespondenční hlasování možné. Představenstvo nicméně ustanovilo pracovní skupinu,
která zkoumala zahraniční zkušenosti a různé varianty distančního hlasování.
V souvislosti s chystanou novelou zákona 360/1992 Sb. byl na MMR podán návrh na
změnu tohoto zákona v tom smyslu, aby byly distanční volby umožněny, tato záležitost
byla pracovně projednána i s ČKAIT.
DR ČKA konstatuje, že rozpočet dle sdělení představenstva ze dne 3. 3. 2014 bude
připraven a předložen valné hromadě na základě příjmů a výdajů.

C. Kontrolní činnost
DR konstatuje, že v rámci sníženého rozpočtu (a tím vyvolaného zredukovaného počtu
zasedání) zabírá naprostou většinu jejího času vyřizování agendy kolem došlých podání a
na zabývání se běžnými provozními problémy Komory jí zbývá méně času, než by někdy
bylo záhodno.
Během roku prováděla DR v nezbytné míře kontrolu vnitřního chodu Komory – zástupce
DR (většinou její předseda) se pravidelně účastní jednání představenstva, informace o
chodu komory včetně čtvrtletního výkazu o čerpání rozpočtu předává pravidelně dozorčí
radě ředitelka komory. DR v případě potřeby nahlíží do zápisů z jednání představenstva a
do zápisů o činnosti pracovních skupin.
DR se v roce 2014 zabývala několika došlými žádostmi o prověření průběhu jednání VH
2014. Jednalo se o zpochybnění regulernosti elektronického hlasování v tom, že hlasovací
zařízení je přenosné a vzniklo podezření že mohlo být zneužito. Tuto skutečnost DR
prověřovala, avšak nepodařilo se žádné autorizované osobě toto prokázat. Nicměně DR
vyzvala představenstvo k lepšímu zabezpečení a kontrole nepřenositelnosti zařízení pro
příští VH.
V dalších třech případech DR prošetřovala a vyjadřovala se 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 s usnesením VH 2013. Dále
DR prověřovala 2 podání na konání předsedy a členů představenstva, zda se odehrály
v souladsu se zákonem a vnitřními řády komory. Ve všech třech případech DR
konstatovala, že po prošetření neshledala v konání členů představenstva podezdření na
porušení zákona nebo vnitřních řádů ČKA.
D. Ověření účetní uzávěrky
DR ČKA, podle ustanovení § 4 odst. 2 až 4 Organizačního, jednacího a volebního řádu
České komory architektů, předkládá valné hromadě České komory architektů, konané
dne 18. dubna 2015 zprávu o výsledku přezkoušení roční účetní závěrky za rok 2014:
DR ČKA obdržela auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku a konstatuje, že tato dle
názoru auditora podává věrný, a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace České
komory architektů k 31. 12. 2014. DR ČKA dále konstatuje, že údaje v účetní evidenci a
závěrce roku 2014 dokládají ve všech podstatných náležitostech stav majetku a závazků,
finanční situaci a výsledek hospodaření České komory architektů, že účetnictví je vedeno
věrohodně, úplně a průkazným způsobem, že zdroje informací 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 ČKA, případně některý jeho zástupce se pravidelně zúčastňuje zasedání
představenstva. Člen dozorčí rady Ing. arch. MgA. Martin Rusina se z pověření DR ČKA
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 preciznnost zpracování podaných
návrhů na zahajení 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
reakceschopnosti 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
28. února 2014

