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Praha, únor 2011
Ing. Tamara Čuříková, Lenka Dytrychová
Představenstvo ČKA projednalo a schválilo návrh rozpočtu pro rok 2011 na svém II.
zasedání 15. 2. 2011 a návrh byl schválen na XVIII. valné hromadě 16. 4. 2011.
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A. Úvod, ekonomická situace ČKA
Navržený a předkládaný rozpočet České komory architektů na rok 2011 bude projednán
na II. zasedání představenstva ČKA 15.2. 2011 a je doporučen ke schválení valné hromadě
dne 16. dubna 2011 podle § 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 (dále jen „zákon“). Předložený návrh rozpočtu byl
představenstvem zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Organizačního, jednacího a
volebního řádu ČKA (§ 4a, § 4b) jako vyrovnaný
v celkové výši výnosů
v celkové výši nákladů

23 784 000,-- Kč
23 784 000,-- Kč

Rozpočet pro rok 2011 byl zpracován především na základě výsledků hospodaření roku
2010, který byl poznamenán prohlubující se ekonomickou krizí a odčerpáním finančních
rezerv v roce 2009, byl koncipován jako stabilizační a po nutných přijatých úpravách
rozpočtu skončil se ziskem ve výši 16 108,- Kč. Ve své konečné podobě odráží návrh
rozpočtu roku 2011 priority a rozhodnutí představenstva o mimořádných a nových úkolech
pro rok 2011 (pokračující práce na standardech, OTP, vznik nových pracovních skupin, nové
úkoly – např. PS pro soutěž architektů, PS pro územní plánování, urbanismus a krajinu,
spolupráce s MŽP, zapojení do nadnárodního programu Central Europe, koncept 5, přehlídka
diplomových prací).
V úvahu je třeba vzít i nadále stále přítomnou finanční krizi, která vykazuje rysy krize
hospodářské. Velmi těžko lze tedy odhadnout skutečné výnosy u některých položek, jako jsou
např.: výnosy plateb za úhradu členských příspěvků a profesního pojištění autorizovaných
osob, výnosy za reklamní činnost ČKA, výnosy za hospodářskou činnost ČKA (při
organizování architektonických soutěží). Rozpočet je proto navržen v plánovaných nákladech
jako úsporný ve všech rozpočtovaných položkách a zohledňuje skutečnost předchozích
účetních období.
Návrh vyrovnaného rozpočtu ČKA pro rok 2011 je kalkulován na základě důkladných
ekonomických rozborů. Plnění rozpočtu je představenstvem průběžně kontrolováno na
základě pravidelně zpracovávaných čtvrtletních zpráv o hospodaření, které jsou rovněž
předkládány dozorčí radě a zveřejňovány pro autorizované osoby na webových stránkách
ČKA. V lednu 2010 představenstvo nově ustanovilo funkci hospodáře (v květnu jmenován
Ing. arch. M. Peterka) a došlo k dohodě o užší spolupráci s členem dozorčí rady (Ing. arch. P.
Krejčí) a ředitelkou Kanceláře o průběžném měsíčním sledování vývoje rozpočtu a jeho
finančním krytí. V září 2010 na základě vývoje rozpočtu představenstvo schválilo úpravu
rozpočtu (snížení výnosové i nákladové stránky) podle § 4b odst. 4 OJVŘ a předložilo úpravu
dozorčí radě.

Základní principy ovlivňující tvorbu návrhu rozpočtu ČKA a hospodaření Komory ve
finančním období roku 2011:
Primární rozsah rozpočtu na rok 2011 (na straně výnosové i nákladové) představuje schválená výše
členského příspěvku autorizovaných osob ve výši 6 000,- Kč + oddělená schválená výše platby za
profesní pojištění ve výši 1 140,- Kč (pro autorizované osoby, které v rámci odpovědnosti za škody
způsobené výkonem profese využívají tzv. hromadnou pojistnou smlouvu). Rozpočet dle takto
2

stanovených základních propozic (z hlediska platby profesního pojištění) je zpracováván na základě
výsledku hospodaření za rok 2010, kdy se k hromadnému profesnímu pojištění přihlásilo celkem 2
885 autorizovaných osob (tj. o 37 osob méně než v roce 2009). Představenstvo v roce 2009 rozhodlo,
že ti architekti, kteří v minulém roce neuhradili pojištění, budou nadále z pojištění vyloučeni.

Ředitelka Kanceláře po dohodě s účetním a auditorkou seznámila představenstvo v červenci
2010 s úmyslem změny účtování o výnosech Komory, které jsou nyní sledovány přímo na
těch střediscích, ke kterým se vztahují. Po projednání na schůzce s Ing. Křepinskou a p.
Křenkem došlo 26. 8. 2010 k přeúčtování výnosů a byla vydána opravená výsledovka k 31. 7.
2010. V předchozích obdobích byly výnosy sledovány pouze na středisku 5 Hospodářská
činnost a střediskově se sledovaly pouze náklady. Tímto krokem sice dochází k narušení
kontinuity ve sledování výnosů, ale k věrnějšímu obrazu a možnosti porovnání výnosů a
nákladů na jednotlivých střediscích.
Výnosová strana pracuje s výsledky hospodaření ČKA za rok 2010 v oblasti hospodářské
činnosti, předpokládáme spolupráci s MŽP v oblasti zpracování analýz, zapojením do
Evropského operačního programu a počítáme s ostatními standardními výnosy. Na straně
nákladové se rovněž vychází ze skutečnosti za uplynulá hospodářská období, a to jak v oblasti
samosprávné činnosti, tak v oblasti výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných osob. Středisko kanceláře bude i v roce 2011 výrazně
zatíženo odpisy nových interiérů a dochází na tomto středisku ke zvýšení nákladů spojených
s pronájmem nových prostor a přijetím nové pracovnice vzhledem ke změně zajištění
právního servisu pro autorizované osoby. Tato pracovnice bude ovšem hrazena z úspory
prostředků za poskytované služby AK Kadlec Stránská v roce 2010, kdy nadále tato služba
nebude využívána ve stejném rozsahu.
Návrh rozpočtu pro rok 2011 klade, jako každoročně, důraz na plnění dlouhodobé
strategie představenstva a úkolů souvisejících s posláním Komory. V rámci hospodaření je
jednou z priorit snaha o snižování režijních nákladů České komory architektů, což je
naplňováno především dosažením samofinancování některých významných činností ČKA
(inzerce, reklama). Týká se to především těchto činností: vydávání Bulletinu, konání valných
hromad a vydávání některých dalších publikací a tiskovin. Představenstvo na svém XII.
zasedání v roce 2010 vyslovilo souhlas, aby Kancelář hledala nové možnosti sponzorských
peněz. Kromě toho získává Komora určitý objem finančních prostředků tím, že navázala
spolupráci s Útvarem pro rozvoj hl. m. Praha (Standardy), Státním fondem životního prostředí
(např. v roce 2010 vydání Manuálu energeticky úsporné architektury, pořádání konference o
Architekti a Zelená úsporám apod.), uchází se o prostředky z evropských zdrojů v operačních
programech (projekt CE- CP5).
Cílem návrhu letošního rozpočtu je udržení vyrovnaného rozpočtu i přes navržené nové úkoly
v roce 2011 a nepříznivou hospodářskou situaci.
Objem očekávaných nákladů v návrhu rozpočtu je koncipován s přihlédnutím k
výsledkům hospodaření České komory architektů za rok 2010, ale zejména k předpokládaným
plánovaným výnosům v roce 2011.
Samosprávná činnost – návrh představenstva se snaží respektovat rozpočtové potřeby
samosprávných orgánů ČKA (představenstva, dozorčí rady, Stavovského soudu, autorizační
rady, zkušebních komisí). Středisko předsedy Komory, jako samosprávného orgánu, je
rozpočtováno v obdobné výši jako skutečnost 2010. Představenstvo při tvorbě návrhu
rozpočtu věnovalo značnou pozornost návrhu výše nákladů na činnosti pracovních skupin,
jejich složení, definování činnosti a požadovaných výstupů jejich práce. Výsledky práce
skupin byly hodnoceny průběžně na základě stanovených kriterií. Nově jsou koncipovány
střediska – jednorázové akce, které mají vést k přehlednosti a transparentnosti jejich
financování. Návrh rozpočtu dále respektuje nezbytnou výši nákladů pro výkon profesně
samosprávných činností, dále pro výkon přenesených působností (výkon státní správy), které
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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.
Hospodářská činnost – dopad zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění na nákladovou část
rozpočtu
Na hospodaření Komory má trvale od roku 2005 významný dopad novela zákona o dani
z přidané hodnoty a přesun služeb, které Komora prostřednictvím Kanceláře k zabezpečení
svého chodu využívá: telefony, internet, účetnictví, ekonomická, daňová a auditorská činnost
atd. do 20% sazby DPH s účinností od 1. 1. 2010 a služeb vedených s účinností od 1. 1. 2010
ve snížené sazbě daně 10 %. Tento fakt ovlivňuje výši rozpočtu na výnosové i nákladové
straně. Komora je čtvrtletním plátcem DPH.

Profesní pojištění – odhadovaná částka na výnosové straně rozpočtu je shodná s částkou
na straně nákladové.

B. VÝNOSY ČKA 2011
Objem rozpočtových výnosů pro rok 2011 je v návrhu koncipován s přihlédnutím ke
skutečnému objemu výnosů roku 2010. V úvahu byly vzaty známé faktory, které mohu
rozpočet roku 2011 ovlivnit.
Tabulka č. 1 - Výnosy ČKA celkem
Skutečnost 2009

Skutečnost 2010

Návrh rozpočtu 2011

1.

Výnosy z členských
příspěvků

15 934 805

15 787 145

15 454 000

1.1.

Výnosy z členských
příspěvků AI

54 000

0

54 000

2.

Tržby vlastní

7 000

6 800

5 000

2.1.

Prodej razítka

7 000

6 800

3.

Tržby z prodeje majetku

4 202

16 667

3.1.

Prodaný investiční majetek notebook předseda

0

16 667

3.2.

Prodaný materiál

4 202

0

4.

Ostatní výnosy

373 562

320 327

4.1.

Pokuty za pozdní úhradu
příspěvku

38 644

39 666

4.2.

Pokuty u stavovského soudu

21 000

73 000

4.3.

Autorizační poplatek

125 960

111 500

4.4.

Finanční výnosy

108 026

73 661

4.5.

Přeúčtované výnosy

79 932

0

4.6.

Dozorčí rada

0

22 500

5.

Hospodářská činnost

3 491 685

714 052

5.1.

Prodej služeb

493 340

277 296

5.2.

Prodej tiskovin

428 980

336 846

5.3.

Prodej zboží

0

0

5.4.

Tržby z reklamy

2 206 728

82 750

4

350 000

1 571 000

5.5.

Tržby ostatní

362 637

5.7.
6.

OTP
Architektonické soutěže a
přehlídky

7.

Profesní pojištění

8.

Platby ČNI

083

Sympozium VZ-AS

084

Manuál AZU

086

Konference AZU

215 750

087

spolupráce MŽP

160 000

088

CE-C5

17 160
0

308 000

5 000

3 309 515

3 420 162

7 000

0

3 300 000

62 344
1 056 260

1 250 000
1 166 367

1 150 000

82 500

100 000

99800005 Přehlídka DP

325 000

350 000

004

800 000

200 000

24 138 374

23 784 000

99800003 Tiskoviny - reklama
99800004 Valná hromada

PS Výk. Standardy
CELKEM

23 489 769

Komentář k jednotlivým položkám:
1.

Výnosy z členských příspěvků
Rozpočet je navržen na základě odhadu počtu členů Komory v roce 2011 a skutečného
objemu vybraných členských příspěvků v roce 2010.

1.1. Výnosy z členských příspěvků AI
Počet autorizovaných inspektorů z řad architektů se ustálil na počtu 18. Výnosy jsou
přímo refundovány ČKAIT a návrh rozpočtu tento fakt zohledňuje. VH je předkládána
žádost na úpravu příspěvku, aby došlo k sjednocení výše příspěvku s AI z ČKAIT.
2.

Tržby vlastní
Částka je navržena na podobné úrovni jako v roce 2010 a obsahuje příjmy z prodeje
razítek.

3.

Tržby z prodeje majetku
V roce 2011 nepředpokládáme žádný prodej majetku.

4.

Ostatní výnosy
Tato položka zahrnuje příjmy z pokut, příjmy z autorizačního poplatku, úroky z vkladů u
bank, částky přeúčtované obci jiným organizacím a je navržena na úrovni roku 2010, i
když je stále na představenstvu zvažována výše udílených pokut jako nepřiměřeně nízká.

5. Hospodářská činnost
V této rozpočtové kapitole se účtuje na straně nákladů i výnosů o poskytovaném i
nakupovaném zboží a službách, podléhajících zúčtování DPH.
6. Architektonické soutěže
Rozpočet na tomto středisku není navržen, i když se snažíme znovu obnovit soutěžní
přehlídku Nový domov. V případě úspěchu by předpokládané příjmy z organizace
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architektonických soutěží byly na stejné úrovni jako náklady. Kancelář ČKA postupuje
v případě organizace soutěží tak, aby aktivity nebyly pro ČKA ztrátové.
7. Profesní pojištění
Částka rozpočtovaná na této položce je stanovena na základě čerpání roku 2010 a na
základě odhadu vývoje počtu členů ČKA pojištěných prostřednictvím Komory. Za členy,
kteří v roce 2009/2010 své pojištění Komoře neuhradili, nebude pojištění v roce 2011 již
uzavřeno. Náklady i výnosy jsou stanoveny na stejné výši a celkově neovlivní významně
hospodářský výsledek.

C. NÁKLADY ČKA 2011
Strukturovaný pohled na náklady České komory architektů umožňuje identifikovat finanční
náklady, které lze kvalifikovat jako mandatorní, tj. náklady vyplývající přímo ze zákona č.
360/1992 Sb., v platném znění. Jejich výši lze poměrně přesně predikovat.

Mandatorní povahu, z hlediska činnosti Komory, mají náklady vynakládané na:
 proces autorizace a registrace (organizace zkoušek odborné způsobilosti, náhrady za
ztráty času a náhrady cestovného – autorizační rada, zkušební komise, razítka,
osvědčení),
 proces kontroly výkonu profese a výkonu disciplinární působnosti Komory (náhrady
ztráty času a náhrady ztráty času za cestovné DR, StS a představenstva, předsedy, právní
služby, odborné posudky),
 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, vydávání honorářových řádů,
publikací, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, vedení účetnictví, daně, audit,
poštovné, internet, nájemné + dodávky médií, mzdové prostředky),
 činnost v rozsahu zákonného pověření Komory (spolupráce s vypisovateli soutěží a
výběrových řízení, posuzování soutěžních podmínek, bránění konání neregulérních
soutěží),
 spolupráci se zahraničními institucemi (odborné překlady a publikace, informace o
způsobu výkonu profese v zemích EU, účast zástupců ČKA v ACE, členské příspěvky
mezinárodním organizacím, náhrady ztráty času a náhrady ztráty času za cestovné),
 náklady na činnost pracovních skupin zřizovaných představenstvem ČKA,
 náklady na jednotlivé aktivity odsouhlasené představenstvem (např. Standardy,
operační programy, zpracovávání analýz apod.),
 proces autorizace autorizovaných architektů (autorizovaných inspektorů) v souladu s nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., a vyhlášky č. 498/2006 Sb.
(organizace zkoušek odborné způsobilosti, náklady na činnost zkušebních komisí),
 činnost zkušební komise pro autorizované architekty
Za fakultativní náklady lze považovat náklady na:
 přímou spolupráci Komory při zajišťování architektonických a urbanistických soutěží a
přehlídek s vyhlašovateli
 pořádání seminářů, diskusních fór, anket apod.
 další formy informačního a tiskového servisu
 náklady určené na dovybavení sídla Komory
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Návrh nákladové strany rozpočtu vychází ze všech těchto skutečností a snaží se v maximální
míře o pokrytí mandatorních výdajů potřebnými finančními prostředky. Existence těchto výše
zmíněných nákladů prokazatelně dostatečně minimalizuje prostor Kanceláře ČKA k zásahům
do struktury nákladů České komory architektů.
Tabulka č. 2: Náklady ČKA – celkem

Skutečnost 2009

Skutečnost 2010

Návrh rozpočtu
2011

3 577 875

3 175 286

2 800 000

Valná hromada

208 033

329 382

200 000

00100001 Představenstvo

658 718

777 038

764 000

00100007 Předseda

218 083

231 485

250 000

00100002 Dozorčí rada

720 875

642 004

690 000

00100003 Stavovský soud

614 231

649 565

450 000

00100004 Autorizační rada

15 026

28 315

30 000

00100005 Zkušební komise

186 218

186 116

186 000

46 596

11 260

30 000

1.

Samospráva

1.1.

00100006 Regionální zástupci
005

Zahraniční záležitosti členské příspěvky

910 095

320 121

200 000

2.

Pracovní skupiny

580 311

1 199 698

1 080 000

002

Legislativa

71 748

61 927

70 000

003

Soutěže

184 110

158 231

180 000

004

Výkonové standardy

101 400

353 020

200 000

006

Bydlení

007

Vzdělávání

51 180

30 695

30 000

009

pro územní plánování,
urbanismus a krajinu

0

9 525

50 000

010

Památková péče

10 064

17 720

20 000

011

Péče o přírodu a krajinu

51 511

39 058

40 000

013

Sídlo komory

13 439

017

Normy a notifikaci

019

Konference EU

021

Grand Prix - CEZAAR

0

5 990

30 000

022

Architekti a Zelená
úsporám

58 082

16 770

023

Celoživotní profesní
vzdělávání

0

48 375

40 000

024

Politiky architektury

0

22 000

20 000

025

Zahraniční aktivity

0

389 300

360 000

1 200

4 200
33 377
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0

47 087

40 000

3 075 449

2 528 424

2 540 000

99800001 Internet

146 726

111 220

130 000

99800002 Služby přímé

412 423

297 329

300 000

2 516 300

1 788 013

1 760 000

331 862

350 000

654 072

646 939

500 000

026

Krajinářská architektura

3.

Služby členům ČKA

99800003 Informační servis
99800005 Přehlídka DP
997

Služby ostatní

5.

Kancelář ČKA

8 610 602

9 617 219

10 010 000

99900001 Kancelář Praha

7 925 374

8 196 836

8 550 000

661 481

730 000

685 228

758 902

730 000

2 976 460

2 437 247

2 150 000

343 899

1 350

3 331 080

3 288 900

3 300 000

121 092

100 000

99900003 Odpisy (interiéry)
99900002 Kancelář Brno
500

Hospodářská činnost

501

Architektonické soutěže

8.

Profesní pojištění

9.

Platby ČNI

10.

Obnova interiérů

11.

Organizace konference
EU

083

Sympozium VZ-AS

166 155

0

084

Manuál Architektura a
Zelená úsporám

611 667

0

085

OTP

086

Konference AZU

185 669

087

Spolupráce MŽP

141 000

088

CE-C5

100

AI
CELKEM Náklady bez
zisku let
předcházejících

1

52 700
3 306 2751
1 277 076

0

0

1 250 000

24 479 524

1 620

54 000

24 122 266

23 784 000

Tato položka není v celkových nákladech roku 2009 zahrnuta – jednalo se o zisk z předchozích let
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Komentář k jednotlivým položkám:
1. SAMOSPRÁVA
Rozpočet na rok 2011 stanovuje na této položce předpokládanou celkovou výši 2 800 000,Kč nákladů pro samosprávné orgány ČKA. Meziroční reálný pokles je způsoben oddělením
zahraničních záležitostí, kde v roce 2009 byly účtovány i náklady, které nyní přešly na činnost
nově založené pracovní skupiny a doporučením představenstva Stavovskému soudu, aby
nadále využíval právní servis Kanceláře. Členění pro jednotlivé orgány jsou stanoveny
následovně:
-

valná hromada
představenstvo ČKA
předseda ČKA
dozorčí rada ČKA
Stavovský soud ČKA
autorizační rada ČKA
zkušební komise ČKA
regionální zástupci ČKA
zahraniční záležitosti

celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem

200 000,- Kč
764 000,- Kč
250 000,- Kč
690 000,- Kč
450 000,- Kč
30 000,- Kč
186 000,- Kč
30 000,- Kč
200 000,- Kč

Navrhovaná výše nákladů na činnost samosprávných orgánů ČKA je kalkulována
s ohledem na počet členů samosprávných orgánů (představenstvo 12 členů, dozorčí rada 9
členů, Stavovský soud 9 členů), současně bere v úvahu četnost zasedání těchto orgánů
v uplynulém období. Návrh rozpočtu pro samosprávné orgány vychází ze skutečných nákladů
roku 2010 a pro rok 2011 je navržena obdobná výše s výjimkou Stavovského soudu, kde je
počítáno se snížením nákladů za služby externí právní kanceláři.
2. PRACOVNÍ SKUPINY
V návrhu rozpočtu na rok 2011 jsou pro činnost pracovních skupin navrženy náklady
v celkové výši 1 080 000,- Kč.
Návrh rozpočtu pro rok 2011 je navržen na základě plánu činnosti pracovních skupin a
čerpání uplynulého období. Prioritami pro rok 2011 jsou zejména: dokončení prací na
standardech výkonů a dokumentace, legislativní práce na novele stavebního zákona a zákona
o veřejných zakázkách, spolupráce s Ministerstvem kultury na novele zákona o památkové
péči a zintenzivnění aktivit v oblasti architektonických soutěží. Vytvoření podmínek pro
vyhlášení soutěže architektů v roce 2012. K prioritám patří rovněž prosazení Politiky
architektury ČR, strategického dokumentu připraveného ČKA.

3. SLUŽBY ČLENŮM ČKA
V návrhu rozpočtu na rok 2011 jsou na poskytované služby členům ČKA navrženy
náklady v celkové výši 2 540 000,-Kč.
Náklady na poskytování služby autorizovaným architektům jsou členěny na střediska
„Internet“, „Služby přímé“ a „Informační servis“.
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3.1 Internet
Jedná se o náklady spojené s provozováním webových stránek ČKA. V prosinci 2009
skončila smlouva na redakční systém Genesis a bylo nutno hledat nové řešení. Pro
následující období byl vybrán systém Plone a v lednu a únoru docházelo k převodu
stránek do nového redakčního systému.
3.2 Služby přímé
Jedná se o rozpočtovou kapitolu, ve které je účtováno o nákladech spojených se službami,
jež jsou prostřednictvím Kanceláře ČKA poskytovány autorizovaným osobám: razítka
autorizovaných architektů, tisk osvědčení atd.

3.3 Informační servis
V této rozpočtové kapitole jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s vydáváním tiskovin a
publikací ČKA – Bulletin ČKA, Ročenka ČKA, katalogy soutěží a přehlídek, kopírování,
legislativní tisky, vnitrokomorové řády, služby spojené s výběrem zpráv z tisku atd.
4. SLUŽBY OSTATNÍ
V návrhu rozpočtu na rok 2011 jsou náklady na služby ostatní navrženy v celkové výši
500 000,- Kč.
Rozpočet pro rok 2011 je oproti roku 2010 snížen o částku za právní služby. Náklady této
rozpočtové kapitoly jsou určeny ke krytí veškerých činností, které jsou v rámci činnosti ČKA
vykonávány, a které musí být prostřednictvím Kanceláře v souladu se zákonem č. 360/1992
Sb. a Organizačním, jednacím a volebním řádem ČKA zajištěny. Jedná se zejména o náklady
na vedení účetnictví a mzdové agendy, audit, zpracování daňového přiznání, posudky,
všeobecná stanoviska pro autorizované architekty a právní služby (vymáhání disciplinárních
provinění), atd. Další položku tohoto střediska tvoří náklady spojené s účastí zástupců České
komory architektů při Státních závěrečných zkouškách a obhajobách na školách a fakultách
architektury.

5. KANCELÁŘ ČKA
Náklady na provoz a činnost Kanceláře pro rok 2011 jsou navrhovány v celkové výši
10 010 000,- Kč.
Rozpočet na rok 2011 je pro provoz a činnost Kanceláře oproti roku 2010 navýšen o náklady
na novou pracovnici právního oddělení a náklady na nově pronajaté prostory. Z nákladů na
činnost Kanceláře ČKA však budou v roce 2011 hrazeny i odpisy na interiéry ČKA ve výši
730 000,- Kč.
V nákladech Kanceláře Praha a Brno je standardně účtováno o následujících nákladech:
kancelářský materiál, spotřeba DHIM, literatura a tisk, režie, spotřeba el. energie, vodné a
stočné, servis a údržba, nájemné, telefony, poštovné, tisk, úklid, softwarové práce, ostatní
služby, ostraha objektu, mzdové náklady, zdravotní pojištění, sociální pojištění, odpisy
inventárního majetku a odpisy drobného inventárního majetku.
Celkové náklady na Kancelář jsou členěny standardním způsobem:
středisko Kancelář Praha v celkové výši
odpisy

v celkové výši

8 550 000,- Kč
730 000,- Kč
10

středisko Kancelář Brno v celkové výši

730 000,- Kč

6. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ČKA
V návrhu rozpočtu na rok 2011 jsou náklady na hospodářskou činnost ČKA navrženy
v celkové výši 2 150 000,- Kč.
Středisko Hospodářská činnost bylo vytvořeno v roce 2005, kdy se Komora stala dle
příslušných právních předpisů čtvrtletním plátcem DPH. Tato rozpočtová kapitola zahrnuje
náklady Komory, o kterých je účtováno a které podléhají dani z přidané hodnoty.
7. ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE , PŘEHLÍDKY
V návrhu rozpočtu nejsou na rok 2011 rozpočtovány žádné náklady na poskytované
služby spojené s architektonickými/urbanistickými soutěžemi.
Po předběžných jednáních s MMR předpokládáme znovu obnovení soutěže Nový domov.
O výnosech a nákladech na „Přehlídku diplomových prací“ je účtováno na samostatném
středisku. Kancelář ČKA postupuje v případě organizace soutěží tak, aby aktivity nebyly pro
ČKA ztrátové.
8. PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČKA
„Profesní pojištění“, v návrhu obou stran rozpočtu na rok 2011 je stanoveno ve výši
3 300 000,- Kč. Návrh vychází ze skutečného hospodářského výsledku roku 2010 a
odhadovaného vývoje zájmu o pojištění prostřednictví ČKA.
9. PLATBY ČNI
V rozpočtu roku 2011 se tato položka již nevyskytuje. Přístup k ČSN je placen přímo
jednotlivými uživateli, nikoliv prostřednictvím Komory.
10. OBNOVA INTERIÉRŮ
V návrhu rozpočtu na rok 2011 je tato kapitola navržena v celkové výši 100 000,- Kč. Pro
pracovníky Kanceláře budou nově pořízeny kancelářské židle, které budou zohledňovat
zdravotní hledisko jejich práce. Dále je počítáno s drobnou obnovou hardwaru a obnovou
softwaru pro počítačovou síť Kanceláře.
11. OTP
Na základě rozhodnutí představenstva je připravována nová vyhláška. Bohužel v roce 2010
nedošlo k naplnění dohody s MMR, že bude tuto aktivitu financovat ministerstvo a
zpracovateli budou ČKA, ČKAIT a Společnost pro stavební právo. Představenstvo se bude
snažit nalézt pro tuto činnost finanční zdroje v evropských operačních programech.
12. CE-C5
Central Europe program, project koncept 5: Demonstration of Energy Efficiency and
Utilisation of Renewable Energy Sources throught Public Biuildings (CE-C5)
Uspěli jsme jako partner v tomto tříletém nadnárodním projektu, kterého se zúčastní 8 států
EU. Vedoucím partnerem projektu jsou Rakušané.
13. Autorizovaní inspektoři
Na základě návrhu Koordinační rady je předkládán návrh na sjednocení členského příspěvku
autorizovaných inspektorů z obou Komor.
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D.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2011:

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 2011 jako vyrovnaný
v celkové výši výnosů
v celkové výši nákladů

23 784 000,- Kč
23 784 000,- Kč
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