VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ČESKÉ
KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2013

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 2013.
Na XX. valné hromadě České komory architektů konané v Praze dne 20. dubna 2013 na
FA ČVUT
byli do dozorčí rady na tříleté funkční období zvoleni členové:
za Čechy: ing. arch. Miroslav Kopecký, CSc, (č.a. 00 010);
za Moravu: ing. arch. Jana Kaštánková (č.a. 02 481);
za Prahu: ing. arch., MgA. Martin Rusina (č.a. 03 983).
Na prvním volebním zasedání dozorčí rady dne 23. 4. 2013 byli zvoleni:
předseda – Ing. arch. Pavel Rada, 1. místopředseda – Ing. arch. Jana Kaštánková, 2.
místopředseda Ing. arch. Miroslav Holubec
Dalšími členy dozorčí rady jsou: Ing. arch. Jan Drahozal, Ing. arch. Miroslav Kopecký,
Ing. arch. David Mikulášek, Ing. arch. Josef Patrný, Ing. arch., MgA. Martin Rusina, Ing.
arch. Tomáš Vích.
Pravidelných zasedáních 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 2013 byl schválen v celkové výši 650.000,-- Kč, výsledné
náklady na činnost DR ČKA roku 2013 činí 641.092,-- Kč.
DR ČKA zasedala v roce 2013 celkem sedmnáckrát dále se zúčastnila společného
zasedání zástupců orgánů ČKA – představenstvo, Stavovský soud a Autorizační rada. V
listopadu 2013 se konalo společné zasedání dozorčí rady a Stavovského soudu ČKA, bylo
iniciováno s cílem společně prodiskutovat předložená témata, posoudit vznesené
připomínky a pokusit se navrhnout východiska, které mohou být určující pro legislativní
úpravu komorových řádů.
DR ČKA má dva své zástupce, Ing. arch. Miroslava Holubce a Ing. arch. Tomáše Vícha v
redakční radě Bulletinu ČKA.

A)
DO H L ED N AD Ř ÁD N ÝM VÝ KO NE M Č I N NO STI A UT O R I Z O V A N ÝC H
A RCH IT EKT Ů
V roce 2013 DR ČKA řešila celkem třicet čtyři podání.
Pro orientaci opět uvádíme tabulku podání v uplynulých letech
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Z uvedených třiceti čtyři podání bylo učiněno sedm podání, které podal kolega na kolegu
pro porušení autorských práv a povinností před převzetím zakázky, vyplývající
z ustanovení § 26 Profesního a etického řádu ČKA, celkem deset stížností podali
nespokojení klienti či sousedé nebo Občanská sdružení na neprofesionální výkon profese
autorizované osoby, vyplývající z ustanovení § 13 a následujících Profesního a etického
řádu ČKA. V letošním roce byl nárůst podání ve věci konání architektonických soutěžích a
veřejných zakázek, celkem DR projednávala devět podání. Jedenkrát DR řešila podněty
na porušení § 27 Profesního a etického řádu ČKA, na úmyslně poškozování dobrého
jména jiného architekta, třikrát byla dozorčí rada požádána o vypracování odborného
stanoviska či posudku. DR řešila i dvě podání na střet zájmů, dále obdržela podnět od
člena představenstva na přezkum činnosti pracovní skupiny pro standardy a v neposlední
řadě disciplinární zjišťování s autorizovanými architekty, kteří neuhradili členský
příspěvek za rok 2013.
Do doby uzávěrky Bulletinu DR bylo ukončeno 25 spisových složek, v 9 spisových
složkách provádí DR disciplinární zjišťování
V průběhu roku 2013 bylo Stavovskému soudu podáno celkem 27 návrhů na zahájení
disciplinárního řízení s autorizovanými osobami, z těchto 27 návrhů bylo podáno 20
návrhů na zahájení disciplinárního řízení s autorizovanými architekty, kteří neuhradili
členský příspěvek za rok 2013.

B)

KO NT R O L A P L NĚ N Í US NE SE N Í V AL N É H RO M A D Y 2 01 3

valná hromada konaná v roce 2013 usnesením ukládá představenstvu:
- představenstvu, aby rozpočet byl stanovován na základě příjmů a výdajů, nikoliv
na základě výnosů a nákladů;
- představenstvu, aby se beta verze webu spustila, jak je připravena, avšak jen pro
autorizované osoby. Zároveň VH zavazuje představenstvo, aby stanovilo datum
pro podání připomínek a náležitě je vypořádalo.

DR ČKA konstatuje, že rozpočet dle sdělení představenstva na společném zasedání
orgánů Komory dne 4. 3. 2014 bude připraven a předložen valné hromadě na základě
příjmů a výdajů.
DR ČKA konstatuje, že dne 6. 8. 2013 představenstvo schválilo navýšení plánovaných
prostředků. V průběhu realizace webu došlo ke zdržení aplikace z deklarovaného podzimu
2013 na aktuální termín leden 2014. V současné době je spuštěna beta verze. Své
připomínky, návrhy a komentáře mohly všechny autorizované osoby posílat do 31. ledna
2014. Pracovní skupina pro propagaci architektury následně připomínky vyhodnotí,
případně zapracuje. DR očekává, že po vypořádání připomínek bude pracovní skupinou
vytvořen výjimečný webový portál Komory architektů.
C)

KO NT R O L N Í Č I N N O ST

Dozorčí rada při své kontrolní činnosti zjistila závažné provinění Představenstva ČKA,
které na svém jednání dne 6. 8. 2013 provedlo rozpočtovou změnu. Tato rozpočtová
změna nebyla s Dozorčí radou řádně konzultována, přestože přinesla pro ČKA výrazné
náklady, které nebyly uvedeny v původním rozpočtu schváleném Valnou hromadou a
nebyly ani plně kryty příslušnými výnosy. Představenstvo v této změně rozpočtu zavedlo
náklady do položky „CEC5“, která v původním rozpočtu schváleném VH vůbec nebyla
obsažena.
D)
DR v s o ul a d u s O r g an iz a čn í m, j e dn a c ím a v ol e bn ím ř á d em
Če sk é ko mo r y a r ch it ekt ů p r ov ed l a ově ř en í r oč n í ú čet n í z á v ěr ky .
Z pr á v a a u di to r a b yl a ře d it e lko u k an ce l á ře p ř ed á n a d o z or č í r ad ě d n e
4. 3 20 1 4
Ing. arch. Jan Drahozal pověřený DR ČKA provedl „přezkoušení roční účetní závěrky ČKA
za rok 2013 a posouzení hospodaření ČKA v roce 2013“.
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 26. dubna 2014 zprávu o výsledku přezkoušení roční účetní závěrky za rok 2013:
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. 2013.
DR ČKA dále konstatuje, že údaje v účetní evidenci a závěrce roku 2013 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 vedené v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a tyto
skutečnosti vedou dozorčí radu k pokynu na udělení absolutoria.
Kontrolní nález
DR ČKA, v srpnu 2013 vydala pro porušení povinností představenstva ČKA v souvislosti
s konáním architektonické soutěže Náklo kontrolní nález.
Kontrolní nález byl publikován spolu s reakcí představenstva a DR v bulletinu a je
přílohou této výroční zprávy.

E)
Z Á VĚ R
Předseda DR ČKA, případně některý jeho zástupce se pravidelně zúčastňuje zasedání
představenstva. Člen představenstva Jan Drahozal z pověření DR ČKA se spolupodílel
s členy představenstva na přípravě rozpočtu pro rok 2014.
DR ČKA zasedá z úsporných důvodů zpravidla jednou za tři týdny, i když by bylo
vhodnější vzhledem k zákonným lhůtám zasedat jedenkrát za 14 dní. Tento vloni
zavedený model zatím nepřináší zásadní problémy a snižují se náklady na provoz DR.
Na základě zkušenosti z projednávaných kauz, které se týkaly problematicky
probíhajících soutěží, doporučila DR ČKA spolu se Stavovským soudem, aby se začal
uplatňovat a používat institut auditora soutěže, který byl zaveden do soutěžního řádu,
avšak se nepoužívá. Měl by zajistit formální a technickou správnost průběhu soutěží. DR
a se domnívá, že by nevznikalo tolik stížností na průběh soutěží.
Jako předseda bych chtěl poděkovat všem členům DR za mnohdy nelehkou a časově
náročnou práci, stejně jako právnímu poradci Liboru Vaňousovi a tajemnici paní Mileně
Ondrákové.

Zpracoval:
28. února 2014
Ing. arch. Pavel Rada

