návrh rozpočtu ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ na
rok 2022
Praha březen 2022
Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2022 na svém I. zasedání 11. 1. 2022 a schválilo
předložení tohoto návrhu XXIX. valné hromadě, která se koná dne 23. 4. 2022.

1. Úvod, ekonomická situace ČKA
Navržený a předkládaný rozpočet České komory architektů na rok 2022 byl představenstvem zpracován v souladu
s příslušnými ustanoveními Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA.
Předkládaný rozpočet je zpracovaný jako schodkový
v celkové výši výnosů			
v celkové výši nákladů			

36 400 000 Kč,
37 300 000 Kč.

Základní principy ovlivňující tvorbu návrhu rozpočtu ČKA a hospodaření Komory ve finančním období
roku 2022.
Základní rozsah návrhu rozpočtu na rok 2022 vychází ze skladby členských příspěvků, kdy rozhodnutím valné
hromady 2019 došlo k jejich navýšení (7.795,- Kč základní příspěvek, snížené sazby ve výši 3.897,50 Kč
a 1.949,- Kč, případně nulový příspěvek) a profesního pojištění pro autorizované osoby, které v rámci odpovědnosti
za škody způsobené výkonem profese využívají tzv. hromadnou pojistnou smlouvu (1.140,- Kč, respektive zvýšená
sazba - nově od roku 2021 ve výši 2.800,- Kč).
Návrh rozpočtu je v souladu s § 4a odst. 4 písm. a) Organizačního, jednacího a volebního řádu koncipován
jako schodkový, když plánovaný schodek je možné uhradit finančními prostředky minulých let. Schodek ve výši
900.000,- Kč je navrhován z důvodu, že v roce 2022 se budou konat dvě mimořádné akce – ČKA vyhlašuje soutěžní
přehlídku DESET, v níž budou hodnoceny realizace vzniklé z architektonických soutěží za období od roku 1992 do
roku 2015; Česká republika v druhém pololetí předsedá Evropské unii, ČKA se bude podílet na pořádání konference
o architektuře pro zástupce příslušných ministerstev všech členských zemí EU. V letech 2020 a 2021 skončilo
hospodaření ČKA ziskem, z něhož je možné tyto akce hradit.
Návrh rozpočtu respektuje nezbytnou výši nákladů pro výkon profesně samosprávních činností, dále pro výkon
přenesených působností (výkon státní správy), které jsou Komoře uloženy zákonem č. 360/1992 Sb., a v neposlední
řadě i ostatních aktivit pro udržení úrovně poskytovaných služeb, které jsou vykonávány prostřednictvím Kanceláře
ČKA.

2. VÝNOSY ČKA 2022
Porovnání výnosů v letech 2019–2021 a návrhu 2022

Výnosy z členských příspěvků
Ostatní výnosy
Profesní pojištění
Výnosy z vlastní činnosti
Česká cena za architekturu
Celkem

2019
skutečnost
17 384 375
2 235 423
4 613 640
507 488
5 504 271
30 245 197

2020
skutečnost
22 521 890
1 562 122
4 881 420
385 500
4 858 625
34 209 557

2021
skutečnost
22 944 945
1 680 557
6 208 412
259 384
5 880 930
36 974 228

2022
návrh
23 000 000
1 700 000
6 000 000
300 000
5 400 000
36 400 000

Komentář k jednotlivým položkám:
Výnosy z členských příspěvků
Návrh rozpočtu předkládá výnosy z členských příspěvků v celkové výši 23 000 000 Kč.
Rozpočet je navržen na základě aktuálního počtu členů Komory a zvýšené sazby členských příspěvků dle rozhodnutí
valné hromady v roce 2019.
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Ostatní výnosy ČKA
Návrh rozpočtu předkládá celkové ostatní výnosy v celkové výši 1 700 000 Kč.
Tato položka zahrnuje příjmy z pokut, příjmy z autorizačního poplatku, úroky apod. Součástí jsou také příjmy
z autorizačních seminářů, výnosy z poradenství realizovaného právním oddělením, zpracování stanovisek a z dalších
aktivit (kromě inzerce).
Návrh reflektuje vývoj skutečných výnosů v této položce v posledních letech.
Profesní pojištění
Návrh rozpočtu předkládá výnosy z profesního pojištění v celkové výši 6 000 000 Kč.
Částka rozpočtovaná na této položce je stanovena na základě skutečného stavu v roce 2021, s přihlédnutím
k navýšení vyššího limitu základního pojištění z původních 500 000 Kč (při pojistném 1 800 Kč) na současných
1 000 000 Kč (při pojistném 2 800 Kč).
Výnosy z vlastní činnosti
Návrh rozpočtu předkládá výnosy z vlastní činnosti v celkové výši 300 000 Kč.
Součástí této položky jsou veškeré výnosy z reklamy, inzerce a spolupráce na jednotlivých akcích pořádaných
Komorou a činností, které jsou součástí tzv. informačního servisu Komory. Do této části spadají výnosy z veškerých
tiskovin (Bulletin, Ročenka ČKA a další tiskoviny) i všech akcí a možností, které nabízejí (Pocta ČKA, Přehlídka
diplomních prací, Architekti na jedné lodi, valná hromada).
Položka byla navržena na základě skutečného stavu v roce 2021 a kvalifikovaného odhadu pro rok 2022, se
zohledněním skutečnosti, že řada partnerů má zájem spíše o propagaci v rámci České ceny za architekturu.
Česká cena za architekturu
Návrh rozpočtu předkládá výnosy z České ceny za architekturu v celkové výši 5 400 000 Kč.
Jedná se o 7. ročník přehlídky, který navazuje na úspěšné předchozí ročníky. Po propadu výnosů v roce 2018
se v letech 2019 až 2021 podařilo výnosy výrazně navýšit, s řadou partnerů jsou podepsány dlouhodobé smlouvy.

3. NÁKLADY ČKA 2022
Náklady České komory architektů můžeme rozdělit na mandatorní a fakultativní.
Mandatorní výdaje lze kvalifikovat jako výdaje vyplývající přímo ze zákona o výkonu povolání.
Mandatorní výdaje jsou zejména:
p
 roces autorizace a registrace a činnost zkušebních komisí (organizace zkoušek odborné způsobilosti,
náhrady za ztráty času a náhrady cestovného – autorizační rada, zkušební komise, razítka, osvědčení),
p
 roces kontroly výkonu profese a výkonu disciplinárních řízení v působnosti Komory (DR, Stavovský
soud, představenstvo),
činnost Kanceláře ČKA jako zázemí orgánů Komory, tzn. v plném rozsahu administrativní zajištění plnění
úkolů uložených Komoře ustanovením § 23 odst. 6 a 7 zákona o výkonu povolání (vedení seznamu autorizovaných
osob, vedení seznamu registrovaných osob, vydávání vnitřních předpisů Komory, evidence plateb příspěvků
a pojištění, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a dalšími institucemi, vedení účetnictví, daně, audit,
poštovné, mzdové prostředky a další provozní výdaje),
s
 polupráci se zahraničními institucemi a EU (informace o způsobu výkonu profese v zemích EU – uznávání
výkonu profese v jednotlivých zemích, práce zástupců ČKA v ACE, členské příspěvky mezinárodním organizacím),
n
 áklady na část činnosti pracovních skupin zřizovaných představenstvem ČKA ve vztahu k mandatorním
výdajům,
n
 áklady na jednotlivé aktivity odsouhlasené představenstvem (např. zapojení ČKA do konkrétních úkolů
státní správy, zpracovávání analýz v návaznosti na hlavní činnost apod.).
Za fakultativní náklady lze považovat náklady na:
č
 innost Komory při zajišťování akcí či prezentací a propagace profese architekta,
a
 ktivitu v návaznosti na zahraniční spolupráci a v návaznosti na činnost jednotlivých pracovních skupin,
v
 ypracování odborných posudků,
s
 polupráci s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzování soutěžních podmínek, bránění konání neregulérních
soutěží, spolupráce na tvorbě metodik se státní správou atd.),
m
 etodickou a odbornou činnost jednotlivých pracovních skupin,
p
 ořádání konferencí, seminářů, diskusních fór,
d
 alší formy informačního, tiskového a mediálního servisu,
v
 ydávání profesních publikací a profesních tiskovin,
c
 eloroční program projektu Česká cena za architekturu.
Návrh nákladové strany rozpočtu vychází ze všech těchto skutečností a snaží se v maximální míře o pokrytí
mandatorních i fakultativních nákladů potřebnými finančními prostředky.

38

Porovnání nákladů v letech 2019–2021 a návrhu 2022

Samospráva
Pracovní skupiny

2019
skutečnost

2020
skutečnost

2021
skutečnost

2022
návrh

3 764 673

3 150 272

3 007 698

3 565 000

794 387

1 112 860

1 024 715

1 495 000

Služby členům

2 485 634

2 172 064

2 369 650

1 950 000

Služby ostatní

1 908 584

2 263 744

3 141 536

3 700 000

10 543 986

11 452 959

12 224 341

13 340 000

Profesní pojištění

4 248 031

4 636 087

5 572 643

6 000 000

Česká cena za architekturu

5 614 935

3 780 167

5 458 174

5 400 000

Správa a administrativa ČKA

Předsednictví EU

500 000

DESET – soutěžní přehlídka

400 000

Rezerva

950 000

Celkem

29 360 230

28 568 153

32 798 757

37 300 000

Komentář k jednotlivým položkám:
Samospráva
Návrh rozpočtu předkládá náklady na činnost samosprávy v celkové výši 3 565 000 Kč.
Navrhovaná výše nákladů je kalkulována s ohledem na skutečnost roku 2021, kdy se předpokládá, že nadále bude
část jednání orgánů probíhat distančním nebo kombinovaným způsobem, což přináší dílčí úspory.
Pracovní skupiny
Návrh rozpočtu předkládá náklady na činnost pracovních skupin v celkové výši 1 495 000 Kč.
Návrh vychází ze skutečného čerpání za rok 2021, reflektuje činnost jednotlivých pracovních skupin.
Služby členům ČKA
Návrh rozpočtu předkládá náklady za služby členům ČKA v celkové výši 1 950 000 Kč.
Do této položky jsou sečteny veškeré náklady na poskytování služeb autorizovaným architektům, a to zejména
akce pořádané Komorou, provoz webu, náklady spojené s vydáváním tiskovin a publikací ČKA (Bulletin, Ročenka,
katalogy soutěží a přehlídek, kopírování, legislativní tisky, interní řády ČKA), poskytování informačního servisu,
pořádání seminářů.
Služby ostatní
Návrh rozpočtu předkládá náklady na služby ostatní v celkové výši 3 700 000 Kč.
Náklady této rozpočtové kapitoly jsou určeny ke krytí veškerých činností, které jsou v rámci činnosti ČKA vykonávány,
které musí být v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb. a Organizačním, jednacím a volebním řádem ČKA zajištěny
a které nespadají pod položku Kancelář. Jedná se zejména o náklady na vedení účetnictví a mzdové agendy, audit,
zpracování daňového přiznání, právní služby, správu webu a IT služby, služby sekretáře ČKA a konzultanta pro
zadavatele soutěží.
Správa a administrativa ČKA – Kancelář
Návrh rozpočtu předkládá náklady na provoz a činnost Kanceláře v celkové výši 13 340 000 Kč.
Návrh vychází ze skutečných nákladů za rok 2021 s částečným navýšením zohledňujícím inflaci a přijetí nového
zaměstnance pro oblast podpory soutěží.
Profesní pojištění členů ČKA
Návrh rozpočtu předkládá náklady na profesní pojištění v celkové výši 6 000 000 Kč.
Částka rozpočtovaná na této položce je stanovena na základě skutečného stavu v roce 2021, s přihlédnutím
k navýšení vyššího limitu základního pojištění z původních 500 000 Kč (při pojistném 1 800 Kč) na současných
1 000 000 Kč (při pojistném 2 800 Kč).
Česká cena za architekturu
Návrh rozpočtu předkládá náklady na Českou cenu za architekturu v celkové výši 5 400 000 Kč.
Položka zahrnuje též částečné vyrovnání ztrát z let 2016-2018.
Výše této položky je navržena na základě skutečné výše nákladů v letech 2019 až 2021 tak, aby bylo možné zajistit
důstojný průběh přehlídky.
Rezerva
Rezerva je stanovena v návrhu v celkové výši 950 000 Kč.
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návrh usnesení valné hromady 2022
Valná hromada České komory architektů schvaluje v souladu s ustanovením § 25 odst. 4
písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 4a Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA rozpočet České komory architektů pro rok
2022 jako schodkový
v celkové výši výnosů			
v celkové výši nákladů			

36 400 000 Kč,
37 300 000 Kč.
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