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ČINNOST DR ČKA
Dozorčí rada České komory architektů předkládá v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. f) Zákona
výroční zprávu o činnosti dozorčí rady za za uplynulé období od dubna 2011 do března 2012 mezi
řádnými zasedáními valné hromady ČKA.
Na XVIII. valné hromadě České komory architektů konané v Praze dne 16. dubna 2011 byli do dozorčí
rady na tříleté funkční období zvoleni členové:
za Čechy: ing. arch. Jan Drahozal (č.a. 03233),
za Moravu: ing. arch. David Mikulášek (č.a. 03084).
za Prahu: ing. arch. Tomáš Vích (č.a. 02665),
Na prvním volebním zasedání dozorčí rady dne 19. 4. 2011 byli zvoleni:
předseda - Josef Panna, 1. místopředseda - Pavel Rada, 2. místopředseda - Zdeněk Jiran.
Dalšími členy dozorčí rady jsou následující dáma a pánové: Jana Kaštánková, Jan Drahozal, Miroslav
Holubec, Josef Kopečný, David Mikulášek, Tomáš Vích.
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 na rok 2011 byl schválen v celkové výši 690.000,-- Kč, 11. října 2011 byl snížen na
621.000,- Kč, výsledné náklady na činnost DR roku 2011 činí 657.733,- Kč.
Dozorčí rada zasedala v roce 2011 celkem devatenáctkrát, dále se zúčastnila dvou společných
zasedání zástupců orgánů ČKA.
Dozorčí rada měla dva členy v redakční radě Bulletinu ČKA ( vzhledem k
zásahům do rozhodování RR v březnu 2012 z této redakční rady odstoupili ).

ČINNOST DR ČKA
A) Dohled nad řádným výkonem činnosti autorizovaných architektů
V roce 2011 dozorčí rada řešila celkem dvacet devět podání, je potěšitelné, že tento počet je nižší než
v minulých letech.
Z uvedených dvaceti devíti podání bylo učiněno sedm podání, kdy podává stížnost kolega na kolegu,
zejména pro porušení autorských práv a povinností před převzetím zakázky, vyplývající
z ustanovení § 26 Profesního a etického řádu ČKA, celkem devět stížností podali nespokojení
klienti 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, dvě podání na členy poroty při vyhodnocení architektonické soutěže.
Celkem třikrát byla dozorčí rada požádána o vypracování odborného stanoviska či posudku.
Celkem tři podání iniciovala dozorčí rada a Kancelář ČKA, která se dověděla o možném
podezření ze spáchání disciplinárního provinění. Dále dozorčí rada ČKA obdržela čtyři různé
podněty, ať již na nespokojenost autorizovaného architekta na regulativy v územním plánu,
žádost týkající se profesního pojištění, či prošetření činnosti pracovních skupin a v neposlední
řadě stížnost Ing.arch. Jiřího Mergera na činnost sekretáře Komory.
V průběhu roku 2011 bylo Stavovskému soudu podáno celkem 36 návrhů na zahájení disciplinárního
řízení s autorizovanými osobami.

ČINNOST DR ČKA
B) Kontrola plnění usnesení Valné hromady 2011
Bod 3.1. usnesení XVIII. VH 2011 ukládá představenstvu:
Na základě diskuse i návrhu představenstva vystoupit z UIA a výsledku hlasování ukládá
představenstvu setrvat i nadále v UIA, platit členský poplatek a provést analýzu možného
efektivního zapojení ČKA do činnosti UIA
ČKA setrvala jako člen UIA, platila členský poplatek a představenstvo zorganizovalo seminář k tématu
efektivní zapojení ČKA do činnosti UIA.
Bod 3.2. usnesení XVIII. VH 2011 ukládá představenstvu:
VH ukládá představenstvu hledat osobu, která bude na profesionální úrovni napomáhat formulování
postojů a názorů Komory, zprostředkovávat cesty k jejich medializování, případně ustanovit
pracovní skupinu v této oblasti. VH současně zplnomocňuje představenstvo k provedení
takových úprav rozpočtu, aby tato činnost byla finančně zajištěna.
Osoba, která by na profesionální úrovni napomáhala formulování postojů Komory,
představenstvem nalezena nebyla. Byla ustanovena pracovní skupina Propagace architektury, která
postupně vypracovala tři varianty návrhů komunikační strategie České komory architektů. Ani
poslední z těchto variant nebyla v celistvosti představenstvem přijata
( z devíti navržených částí byly do rozpočtu na rok 2012 zařazeny tři ).

ČINNOST DR ČKA
B) Kontrola plnění usnesení Valné hromady 2011
Bod 3.3. usnesení XVIII. VH 2011 ukládá představenstvu:
VH ukládá představenstvu ustavit pracovní skupinu „Proti korupci“. VH současně zplnomocňuje
představenstvo k provedení takových úprav rozpočtu, aby tato činnost byla finančně zajištěna.
Představenstvo ustavilo pracovní skupinu Transparentní zadávání veřejných zakázek, jejíž činnost je
popsaná ve zprávě o činnosti. Pro pracovní skupinu nebyly vyčleněny požadované finanční
prostředky a práce se tak odehrála v malém rozsahu (přesto většinou nehonorovaná).
Bod 3.4. usnesení XVIII. VH 2011 ukládá představenstvu:
VH přijala text výzvy s názvem „Vzpamatujme se“ a ukládá představenstvu text uvedené výzvy šířit.
Tento text byl součástí materiálů z VH ČKA 2011, byl uveřejněn v Bulletinu ČKA a na webových
stránkách ČKA.
Bod 3.5. usnesení XVIII. VH 2011 ukládá představenstvu:
vymazat z programu činnosti představenstva ČKA na roky 2011-2012 v oblasti vzdělání, praxe a
celoživotní vzdělání bod č. 5.1.
Úprava textu programu činnosti ČKA na období 2011-2012 byla realizována, o zajištění celoživotního
profesního vzdělávání se nadále stará kancelář ČKA.

ČINNOST DR ČKA
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 17. 2. 2012.
Ing. arch. Jan Drahozal, pověřený DR, provedl „přezkoušení roční účetní závěrky ČKA za r. 2011 a
posouzení hospodaření ČKA v roce 2011“.
Dozorčí rada České komory architektů, podle ustanovení § 4 odst. 2 až 4 Organizačního, jednacího a
volebního řádu České komory architektů, předkládá valné hromadě České komory architektů,
konané dne 21. dubna 2012 zprávu o výsledku přezkoušení roční účetní závěrky za rok 2011:
Dozorčí rada přezkoušela auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku a konstatuje, že tato věrně
zobrazuje hospodaření České komory architektů v průběhu roku 2011. Dozorčí rada dále
konstatuje, že údaje v účetní evidenci a závěrce roku 2011 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.

ČINNOST DR ČKA
C) Kontrolní činnost
DR předložila představenstvu následující stanovisko DR ČKA k návrhu rozpočtu, které představenstvo
vzalo na vědomí:
1. ČKA by měla ve svém rozpočtu stanovit rezervu pro svoji činnost ve výši cca. 10% z celkového
rozpočtu ČKA;
2. Náklady na členské příspěvky v zahraničních organizacích (ACE, EFAP, UIA) zatěžují rozpočet
s minimálním efektem pro ČKA potažmo pro její členy (450 000,- Kč);
3. Dle názoru DR ČKA jsou výdaje pracovní skupinu „Zahraniční aktivity“ ve výši
na zahraniční cesty, výdajem nehospodárným;

310 000,- Kč, tedy

4. DR ČKA kritizuje negativní trend v nákladech na samosprávu (respektive Předsedu a Představenstvo
ČKA);

5. DR má výhrady k neúměrně vysokým nákladům na kanceláře ČKA, zejména jejich část týkající se
mzdového ohodnocení a počtu zaměstnanců kanceláří ČKA.
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ČKA
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NÁVRHY DR ČKA

Za jedno z témat, kterými by se měla nejen dozorčí rada ale Česká komora
architektů jako celek zabývat, považujeme zefektivnění fungování ČKA a
posílení její prestiže a jména na veřejnosti.
DR považuje za vážný problém fakt, že činnost Komory se jeví jako
těžkopádná, formální a neúčinná.
ČKA se nadále nedaří prosazovat architektonické soutěže, kdy jejich počet
oproti předchozím letům výrazně poklesl.

NÁVRHY DR ČKA

DR předkládá Valné hromadě následující návrhy jako možné úkoly pro
představenstvo na další období :

stanovit rezervu ve výši 10% z celkového rozpočtu ČKA

omezit volební období všech členů orgánů komory i pracovních skupin
na dvě za sebou jdoucí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------K diskusi:
bližší spolupráce s Nadací české architektury.

