VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
ZA ROK 2012

Dozorčí rada České komory architektů (dále jen DR ČKA) předkládá v souladu s ustanovením § 25
odst. 4 písm. f) Zákona 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 2012
Na XIX. valné hromadě České komory architektů konané v Brně dne 21. dubna 2012 byli do dozorčí
rady na tříleté funkční období zvoleni členové:
za Čechy: ing. arch. Josef Patrný (č.a. 00 134);
za Moravu: ing. arch. Pavel Rada (č.a. 00 710);
za Prahu: ing. arch. Miroslav Holubec (č.a. 03 107).
Na prvním volebním zasedání dne 24. 4. 2012 byl do funkce předsedy dozorčí rady zvolen Ing. arch.
Pavel Rada, do funkce prvního místopředsedy byla zvolena Ing. arch. Jana Kaštánková a do funkce
druhého místopředsedy byl zvolen doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran.
Dozorčí rada pracovala ve složení Ing. arch. Jan Drahozal, Ing. arch. Miroslav Holubec, doc. Ing. arch.
Zdeněk Jiran, Ing. arch. Jana Kaštánková, Ing. Josef Kopečný, Ing. arch. David Mikulášek, Ing. arch.
Josef Patrný, Ing. arch. Pavel Rada, Ing. arch. Tomáš Vích.
Pravidelných zasedáních se účastnil právní poradce JUDr. Libor Vaňous a za Kancelář ČKA paní Milena
Ondráková, která vede agendu a připravuje veškeré podklady pro jednotlivá zasedání dozorčí rady.
Rozpočet DR ČKA na rok 2012 byl schválen v celkové výši 700.000,-- Kč, výsledné náklady na činnost
DR ČKA roku 2012 činí 601.664,-- Kč.
DR ČKA zasedala v roce 2012 celkem osmnáctkrát, dále se zúčastnila společného zasedání zástupců
orgánů ČKA a zúčastnila se společného zasedání se Stavovským soudem.
DR ČKA má dva své zástupce v redakční radě Bulletinu ČKA.

A) Dohled nad řádným výkonem činnosti autorizovaných architektů
V roce 2012 DR ČKA řešila celkem dvacet šest podání, opět lze konstatovat, že tento počet je nižší než
v minulých letech.
Pro orientaci níže uvádíme tabulku podání v uplynulých letech
1993
24
2002
48
2011
28

1994
40
2003
32
2012
26

1995
42
2004
52

1996
37
2005
40

1997
50
2006
59

1998
44
2007
53

1999
66
2008
42

2000
56
2009
34

2001
62
2010
31

Z uvedených dvaceti šesti podání byly učiněny tři podání, které podal kolega na kolegu, zejména pro
porušení autorských práv a povinností před převzetím zakázky, vyplývající z ustanovení § 26
Profesního a etického řádu ČKA, celkem třináct stížností podali nespokojení klienti nebo sousedé na
neprofesionální výkon profese autorizované osoby, vyplývající z ustanovení § 13 a následujících
Profesního a etického řádu ČKA, jedno podání se týkalo účasti v neregulérní architektonické soutěži.
Dvakrát byla dozorčí rada požádána o vypracování odborného stanoviska či posudku. DR obdržela
celkem šest různých podnětů, ať již žádost o přešetření platnosti volby autorizovaného architekta do
představenstva na VH v roce 2011, stížnost na jednání kolegy v samosprávném orgánů ČKA, stížnost

na průběh a výsledek nominace kandidátů ČKA do správních orgánů NČA, stížnost na přešetření
autorizovaného architekta pro neetické chování jako městského architekta, stížnost pracovní skupiny
na jednání představenstva ČKA, šetření ve věcí nabídky projektů za nízké ceny a v neposlední řadě
disciplinární zjišťování s autorizovanými architekty, kteří neuhradili členský příspěvek za rok 2012
V průběhu roku 2012 bylo Stavovskému soudu podáno celkem 52 návrhů na zahájení disciplinárního
řízení s autorizovanými osobami, z těchto 52 návrhů bylo podáno 44 návrhů na zahájení
disciplinárního řízení s autorizovanými architekty, kteří neuhradili členský příspěvek za rok 2012.
B) Kontrola plnění usnesení Valné hromady 2012

1.1

XIX. Valná hromada 2012 ukládá:
představenstvu ČKA, aby zajistilo již zpracovaný text ke změnám stavebního zákona a
připravilo jeho analýzu, možnosti doplnění a seznámilo s textem autorizované architekty;
Plnění: Komora průběžně informovala o průběhu přípravy a změnách stavebního zákona, po
schválení novely připravilo právní oddělení ČKA semináře pro autorizované osoby v Praze,
Brně a Ostravě a na webu zřídila odpovědi k novele stavebního zákona. Dále byl zajištěn pro
autorizované osoby synchronizovaný záznam přednášky JUDr. Jiřího Plose v Ostravě, který
bude k dispozici na intranetu pro autorizované osoby pro možnost studia.

1.2

představenstvu ČKA vypracovat do příští valné hromady takový návrh změny Organizačního,
jednacího a volebního řádu ČKA, který by omezil volební období všech členů orgánů na dvě
po sobě jdoucí;
Plnění: PS pro legislativu a právní oddělení zpracovalo stanovisko a předložilo
představenstvu ČKA. Představenstvo na II. a III. řádném zasedání návrh projednalo a
odsouhlasilo předložit návrh k rozhodnutí účastníkům valné hromady.

1.3

představenstvu ČKA dopracovat „Strategie komunikace ČKA“. Výstupem bude konkrétní
definice jednotlivých opatření, která budou publikována v rámci členské základny. Po diskusi
a případném odsouhlasení představenstvem budou tato opatření uplatňována;
Plnění: Komora zpracovala základní vize a zařadí tento bod do diskuse valné hromady.

1.4

představenstvu ČKA založit obecně prospěšnou společnost společně s Obcí architektů
v paritním zastoupení za účelem pořádání soutěžní přehlídky architektonických realizací
s pracovním názvem GRAND PRIX ARCHITEKTURY;
Plnění: Představenstvo je nuceno konstatovat, že přes nespočet zaslané korespondence Obci
architektů se nepodařilo uzavřít s Obcí architektů žádnou dohodu.
Představenstvo rozdělilo do následných kroků :
a) představenstvo podá na Valné hromadě informaci o jednáních a o závěrech s Obcí na téma
společné GPA;
b) představenstvo podá informaci na Valné hromadě, jak obdobná jednání probíhala
v předchozích letech;
c) představenstvo požádá valnou hromadu o rozhodnutí, zda uloží ČKA připravit samostatnou
přehlídku.

1.5

představenstvu, aby hledalo způsob zpřístupnění jednání valné hromady i nečlenům ČKA.
Plnění: Představenstvo na III. zasedání dne 5. 3. 2013 odsouhlasilo stanovisko.
Jednání valné hromady mohou být přítomni také hosté, a to hosté čestní, pozvaní
představenstvem a další hosté z řad veřejnosti. Hosté jsou povinni se před vstupem do
jednací místnosti registrovat a v jednací místnosti jsou pro ně vyhrazena zvláštní místa.
Maximální počet hostů z řad veřejnosti je dán počtem míst ve vyhrazené části jednací

místnosti. V rozpravě mohou hosté z řad veřejnosti vystupovat pouze výjimečně a to se
souhlasem valné hromady.
Zástupci DR ČKA jsou pravidelně účastni zasedání představenstva. Plnění jednotlivých bodů usnesení
je pravidelně monitorováno členy DR. O konečném naplnění úkolů vyplývajících z usnesení bude
představenstvo informovat ve své zprávě.
C) Kontrolní činnost
DR v souladu s Organizačním, jednacím a volebním řádem ČKA provedla ověření roční účetní závěrky.
Zpráva auditora byla ředitelkou Kanceláře předána dne 5. 3. 2013.
Ing. arch. Jan Drahozal pověřený DR ČKA provedl „přezkoušení roční účetní závěrky ČKA za rok 2012 a
posouzení hospodaření ČKA v roce 2012“. Pravidelně předkládá DR ČKA materiály týkající se
informací z účetnictví komory a dále materiály týkající se navrhovaného rozpočtu komory na další
účetní období.
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 20. dubna 2013 zprávu o
výsledku přezkoušení roční účetní závěrky za rok 2012:
DR ČKA přezkoušela auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku a konstatuje, že tato věrně
zobrazuje hospodaření České komory architektů v průběhu roku 2012. Dozorčí rada dále konstatuje,
že údaje v účetní evidenci a závěrce roku 2012 dokládají nepochybně, 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 prokazatelně sestavena na základě účetnictví vedené v souladu s platnými
obecně závaznými předpisy a tyto skutečnosti vedou dozorčí radu k pokynu na udělení absolutoria.

D) Závěr
V souladu se závěry poslední VH byla v proběhlém roce ČKA vedena snahou uspořit náklady a
efektivněji využít svěřené finanční prostředky - úspory se tak dotkly i provozních nákladů na
jednotlivé orgány. V rámci toho DR ČKA přistoupila k prodloužení cyklu svých zasedání na 3 týdny,
namísto dřívějších 2 týdnů. Po roční zkušenosti můžeme konstatovat, že agenda je v tomto novém
rytmu zvládnutelná. Mírně negativním efektem je prodloužení projednávání jednotlivých kauz,
v rámci šesti měsíční subjektivní lhůty stanovené zákonem.
V období po Valné hromadě DR ČKA také monitorovala několik dlouhých měsíců se táhnoucí
opakovaně neúspěšnou volbu místopředsedů představenstva. Zatím bezprecedentní situace při volbě
místopředsedy byla způsobena obstrukcemi jediného kandidáta, který zůstal ve volbě - architekta
Jana Sapáka. Ten, přestože opakovaně nezískával potřebný počet hlasů pro zvolení, využil svého
práva a své kandidatury se nevzdal, což neumožnilo uspořádat novou volbu s novými kandidáty.
Když už se pokusy o opakování stále té samé volby počítaly na desítky, byla pak v září 2012 z iniciativy
DR ČKA svolána schůzka předsedů všech orgánů komory a jejich právních poradců, kde byla zvážena
rizika možných dalších postupů. Závěrem bylo rozhodnuto, že situaci není třeba řešit uvažovanými
krizovými scénáři (mimořádná VH = mimořádný výdaj) a že se zvoleným předsedou může
představenstvo (v jistém nouzovém režimu) fungovat i bez místopředsedů až do další - v té době již
pomalu se blížící - valné hromady.
Současně bylo dohodnuto, že - jako poučení z této proběhlé krize - připraví představenstvo novelu
Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA tak, aby se v budoucnu patová situace při volbě již
nemohla opakovat v žádném z orgánů Komory.
Zpracoval: Ing. arch. Pavel Rada
19. března 2013

