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Čj.:05‐2013/JS/MK

Vážená paní inženýrko,
děkujeme za Vaši odpověď na náš dopis ze dne 29.11.2012 čj. MMB/038642/2012. a přijměte
prosím naše ujištění, že Česká komora architektů si je dobře vědoma toho, co spadá pod její jurizdikci
a vždy se vystříhala pokynů nebo mentorování k subjektům, které do její kompetence nespadají. Tedy
Vám nic neukládá ani do Vaší kompetence nezasahuje. Zároveň ale prosíme o pochopení, aby nebylo
zaměňováno neoprávněné mentorování či dokonce vměšování do vnitřních záležitostí nebo
kompetencí jiných orgánů s veřejným odborným komentářem k věcem, které jsou bezpochyby
záležitostmi ve veřejném zájmu. Česká komora architektů je k takové činnosti dokonce výslovně
povinována zákonem (ust. § 23 odst. (6) písmena a), b), f), h), s) ZvpAIT č. 360/92 Sb.), je si této své
povinnosti vědoma a snaží se této povinnosti dostát.
Na druhé straně nemůžeme souhlasit s Vaším výrokem, že: zákon neukládá zadavateli zkoumat
případný střet zájmů neboť opak je pravdou. Nejenom zákon o zadávání veřejných zakázek č.
137/2006 Sb. v ustanovení § 6 přímo zavazuje veřejné zadavatele a všechny, kteří by mohli být za
takové považováni, k zásadám transparentnosti a rovného zacházení. Předcházení střetu zájmů je
jednou ze zásad transparentnosti. Že tomu tak je, svědčí i rozsáhlá judikatura ÚS, NSS i ostatních
správních soudů k této otázce. Také ostatní právní předpisy a právní řád jako harmonicky fungující
celek zavazují všechny orgány veřejné moci, tedy i ty, kteří jsou veřejnými zadavateli, že musí střetu
zájmu předcházet. Namátkou jmenujme zákon o obcích č. 182/2000 Sb., ust. § 2 odst. 2, 38 odst.
1/2/ a 6 a ust. § 35 odst. 3 písmeno b). To je právě jedna z nejdůležitějších a samozřejmých
povinností každého orgánu veřejné správy.
Dále je naší povinností připomenout, že i obec a její odbory, vystupují‐li jako pořizovatel ÚPD,
koordinátor územně plánovací činnosti či jako zadavatel veřejné zakázky, týkající se této činnosti,
nemohou nepřihlédnout k právní úpravě, která upravuje činnost autorizovaných osob, které jako
jediné mohou tuto činnost odborně vykonávat a tato jejich činnost je upravena jak zákonem, tak
dalšími právními normami (řády ČKA). Pokud se jimi musí autorizované osoby řídit, není možné, aby
k nim nepřihlédli ti, kteří vytváří další podmínky pro jejich činnost. Je nutné připomenout, že obec je
118 00 Praha 1, Josefská 34/6, IČO 45769371, číslo účtu: 1928140339/0800
+420 257 535 034, 257 532 186, 257 532 430, fax:+420 257 532 285
e‐mail: cka@cka.cc, www.cka.cc

těmito jinými právními normami zprostředkovaně též vázána (§ 35 odst. (3) písm. b ZOb), pokud jde o
činnost, která je takto neoddělitelně provázána, což nepochybně pořizování ÚPD a činnost při
územním řízení je.

Střet zájmů je jednou z důležitých funkčních praktik korupčního chování a je opakem
transparentního chování. Jestliže jsou orgány veřejné moci zavázány postupovat transparentně a
předcházet zvýhodnění některých účastníků hospodářské soutěže, uchazečů veřejných zakázek či
jakýchkoliv subjektů, získávajících výhody z veřejných statků, znamená to také předcházet střetu
zájmů.
Střet zájmů brání konkurenci a brání efektivním plodům soutěže jako takové, sjednává téměř jistě
výhodu jednomu mezi ostatními soutěžiteli, ale i dalším, kteří by mohli mít podíl na výhodách,
plynoucích ze vztahů v území. Vedle skutečného dopadu vyvolává i nedůvěru veřejnosti v čistotu
procesů ve veřejném prostoru. Pro zajištění budoucího harmonického rozvoje území a také pro
zachování důvěry veřejnosti v transparentnost celého procesu již při pořizování ÚPD je nezbytné, aby
svoji roli sehráli všichni zúčastnění , zejména Odbor územního plánování jako orgán veřejné moci.
K tomu, aby střetu zájmů předcházel, je zavázán celou soustavou právních předpisů.
Česká komora si je samozřejmě dobře vědoma, že veřejný subjekt nesmí činit nic, co by mu
neukládal zákon. Zákon však ukládá kterémukoliv veřejnému subjektu hájit v každé situaci veřejný
zájem, chránit veřejný statek a zajišťovat jeho všeobecně prospěšné užití .
Česká komora architektů si tedy nepřisvojila žádné právo, které jí nenáleží, ani se nesnaží
vměšovat do kompetence jiného orgánu. Plnila jen povinnost výslovně jí uloženou a v rámci
disciplinárního řízení zveřejnila komentář k celé záležitosti, nic jiného ani učinit nemohla. ČKA si je
jista, že tak učinila ve veřejném zájmu neboť předcházení střetu zájmů nepochybně ve veřejném
zájmu je. Učinila tak i dle svého hlubokého přesvědčení, že právě takto má prospívat veřejnému
zájmu, že toto od ní veřejnost očekává a že tak naplňuje své poslání v demokratické společnosti.
Vyhrazuje si právo konat tak i nadále a ve smyslu ústavního práva na svobodné šíření informací
obdobné materiály také zveřejňovat.
Věříme, že pochopíte, že takový postup není činěn ve zlém úmyslu, ale ve veřejném zájmu.

S úctou

Ing.arch. Josef Panna
předseda ČKA
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