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1 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

Příspěvková organizace Kancelář architekta města Brna (dále jen KAM) byla zřízena Statutárním městem 

Brnem 1.2.2016, dle zřizovací listiny je hlavní činnosti KAM: 

 
• Zajištovat tvorbu územních celoměstských analytických a koncepčních dokumentů v oblasti 

územního plánovaní a rozvoje, urbanismu, infrastruktury a péče o veřejný prostor. 
• Monitorovat, koordinovat a dbát na soulad strategického plánovaní a rozvoje, územního 

plánovaní a rozvoje, infrastruktury města a veřejného prostoru. 
• Zpracovávat územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci zadané Magistrátem 

města Brna. 

• Zajišťovat organizaci urbanistických a architektonických soutěží. 
• Vyhledávat a iniciovat řešení klíčových témat a projektů souvisejících s fyzickým rozvojem města 

a kvalitou života ve městě. 
• Připravovat podklady pro činnost samosprávy v oblasti urbanismu, územního rozvoje a péče 

o veřejný prostor. 

• Zajišťovat tvorbu koncepcí prostorových dat o městě; zajištovat, aktualizovat a interpretovat 
geodata. 

• Zajištovat prezentaci, propagaci a komunikaci s veřejností v oblasti územního plánovaní 
a rozvoje, péče o veřejný prostor a infrastruktury prostorových informaci. 

• Zastupovat zřizovatele jako účastníka územních řízení na základě udělené plné moci.  

 

Personální obsazení a vybavení kanceláře 

Aby mohla organizace vykonávat stanovené činnosti, musela nejdříve zajistit personální obsazení 
odborníky převážně z oblasti urbanismu a architektury a zajistit vhodné kancelářské prostory. KAM byly 

k 1. červenci 2016 předány nezařízené kanceláře v Malém Špalíčku na Zelném trhu 331/13. 

 

 

Harmonogram zadání a vypracování nového územního plánu 

Ve spolupráci s Kanceláří strategie města a Odborem územního plánování a rozvoje organizace sestavila 

harmonogram zadání a vypracování nového územního plánu. Současně KAM začal harmonogram 
naplňovat, a to pořádáním workshopů zacílených na vztah zvolené tématiky k zadání a pořizování 

územního plánu pro odbornou veřejnost. Tento postup bude platný ať už se bude jednat o zpracování 

pokynů pro návrh územního plánu dle rozpracovaného konceptu nebo zadání zcela nového územního 

plánu.  

 

Workshopy – Územní plán 

První workshop proběhnul 22.11.2016 na téma Urbanismus – metoda městského plánování, brněnská 
specifika, následoval workshop na téma Doprava a územní plánování 29.11.2016, třetí workshop byl na 

téma Město a krajina 8.12.2016, workshop na téma Sociálně-demografické a kulturní aspekty územního 

plánování 15.12.2016 zakončil sérii roku 2016. Záznamy přednášek byly umístěny na 
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https://www.youtube.com/channel/UCRVvOkbxK1H06nMfG0rAwIw; tento kanál byl zřízen pro Kancelář 

architekta města Brna. Závěry těchto setkání byly analyzovány a budou využity v další etapě diskusí na 

téma územní plánování v Brně s veřejností a dalšími subjekty.  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCRVvOkbxK1H06nMfG0rAwIw
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Návštěvy městských částí 

Organizace začala vykonávat svoji funkci od samotného vzniku. KAM postupně navštívil 16 městských 
částí. Setkání slouží k představení KAM a její činnosti a k získání informací o hlavních tématech řešených 

v městských částech.  

 

 

Odborné debaty 

KAM připravil a moderoval dvě odborné debaty s autory návrhů nádraží ve variantě „pod Petrovem“ 

a ve variantě „u řeky“ a informační panely pro obyvatele Brna.  

KAM se rovněž podílel na přípravě veřejné besedy pro širokou veřejnost „Budoucnost centra Brna“ 

a panelů umístěných na veřejných prostranstvích srovnávajících varianty „pod Petrovem“ a „u řeky“. 

 

Studie metodiky analýzy brownfieldu 

KAM zadal a spolupracoval na přípravě studie bývalého areálu Dřevopodniku, jejíž výsledky budou 

využity pro metodiku analýzy současného stavu a potenciálu brownfieldů v Brně.  
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Procházky s městským architektem 

KAM v rámci prezentace, propagace a komunikace s veřejností v oblasti péče o veřejný prostor 
a infrastruktury prostorových informací pořádal cyklus Procházek s městským architektem otevřený 

široké veřejnosti. Na příkladech dobrých řešení a realizací KAM propaguje kvalitní brněnskou 
architekturu a urbanismus.   

3. října 2016 proběhla první procházka s městským architektem věnovaná náměstím, následovala 

2. listopadu 2016 návštěva smuteční síně na Židenickém hřbitově a rok 2016 uzavřela procházka po 

divadlech dne 12.12.2016.  

Seznam všech pořádaných akcí, setkání a workshopů za rok 2016 tvoří přílohu č. 1.  

 

Architektonické a urbanistické soutěže 

• Soutěžní podmínky a zadání pro urbanistickou soutěž na náměstí Míru 
• Soutěžní podmínky a zadání pro urbanistickou soutěž „Na Kaménkách“ – Brno, Černovice 

• Soutěžní podmínky a zadání pro urbanistickou soutěž „Areál brněnského výstaviště“ 

 

Příprava projektů 

KAM pracoval na projektech týkajících se přípravy řešení Dominikánského náměstí, Mendlova náměstí 

a ke konci roku 2016 připravilo výzvu na vypracování studie, která prověří možnosti a rozsah stavebních 

zásahů do objektu areálu bývalé Káznice a věznice s kaplí Nanebevzetí Panny Marie. 

 

Spolupráce s MČ Brno-střed 

Oddělení Veřejného prostoru spolupracovalo s městskou částí Brno – střed k tématům: 

• Veřejných prostranství v okolí Hlavního nádraží 

• Vizuálního smogu v centru Brna 

Účastnili jsme se jednání ohledně: 

• Plánu udržitelné městské mobility 

• projektu Rezidentního parkování. 

 

Jednání v komisích 

Zástupci KAM se zúčastnili aktivně jednání např. v interní komisi památkové péče Národního 

památkového ústavu, Komisi výstavby městské části Brno – střed atd. 
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2 Plnění úkolů v personální oblasti 

2.1 Struktura a počet zaměstnanců ke konci sledovaného období 

K 31.12.2016 byl fyzický počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 9 osob. Ředitel společnosti, 

4 vedoucí odděleních Veřejný prostor, Územní plán, Komunikace a Informace o městě, zaměstnanec 

administrativy dočasně pověřený vedením oddělení Administrativy a 3 řadoví zaměstnanci.  

2.2 Struktura a průměrné přepočtené počty zaměstnanců za sledované období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období od vzniku KAM, 1.února 2016, do 31.12.2016 byl 
5 osob. Tento počet je zapříčiněn zahájením činnosti organizace v druhé polovině roku 2016, kdy ředitel 

organizace zahájil nábor zaměstnanců. Personální stav není konečný a další větší nábor zaměstnanců 

proběhne v průběhu roku 2017.  

2.3 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 

Oddělení Administrativy 
01.07.2016 nástup vedoucí oddělení Administrativy 

22.09.2016 nástup zaměstnance na oddělení Administrativy 

30.11.2016 odchod ve zkušební době vedoucí oddělení Administrativy  
 

Oddělení Veřejný prostor 
18.07.2016 nástup vedoucího oddělení Veřejného prostoru 

 

Oddělení Informace o městě  
18.07.2016 nástup vedoucí oddělení Informací o městě 

05.09.2016 nástup zaměstnance na oddělení Informace o městě 
 

Oddělení Územní plán 
03.10.2016 nástup zaměstnance na oddělení Územní plán 

01.11.2016 nástup vedoucí oddělení Územního plánu a nástup zaměstnance oddělení Územní plán 

 
Oddělení Komunikace 

01.09.2016 nástup vedoucí oddělení Komunikace 

2.4 Průměrné platové třídy a průměrné mzdy za sledované období 

Průměrná platová třída vedoucích zaměstnanců:  13 třída 

Průměrná mzda vedoucích zaměstnanců:   49.277 Kč  

Průměrná platová třída řadových zaměstnanců:   11 třída 

Průměrná mzda řadových zaměstnanců:   32.868 Kč 

2.5 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období 

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zabezpečuje organizace v souladu s obecně právními 

předpisy a vnitřními předpisy organizace.  
Za rok 2016 nebyly evidovány žádné pracovní úrazy.  

 
Organizace sídlí v pronajatých prostorách. Pravidelné kontroly prostor provádí vlastník nemovitosti.  
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3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

3.1 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek za rok 2016 byl kladný, a to ve výši 235.119,49 Kč. Celkové výnosy za sledované 

období činily 8.529.091,34 Kč a celkové náklady za sledované období činily 8.293.971,85 Kč.  

 
Hlavním účelem organizace je příprava odborného názoru z hlediska rozvoje statutárního města Brna, 

a to v oblasti strategického plánování, územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury města, 
veřejného prostoru a kulturních hodnot a dále zpracování vize prostorového rozvoje statutárního města 

Brna koordinací strategického plánování města a územního plánování.  

Organizace neměla ve sledovaném období doplňkovou činnost z toho vyplývá, že veškeré výnosy, 
kterými disponovala pochází od zřizovatele.  

3.2 Výnosy 

Porovnání upraveného Finančního plánu a skutečných výnosů za rok 2016 

v tis. Kč 

 
Plán 
2016 

Upravený FP 
k 31.12.2016 

Skutečnost 
k 31.12. 2016 

% 
Index 

Upravený/skutečnost 

Výnosy celkem 9 642 8 729 8 529 88,5 97,7 

Výnosy za vlastní 
výkony a za zboží 

0 0 0 0 0 

Výnosy z transferů 9 642 8 729 8 529 88,5 97,7 

Z toho: Výnosy 

z transferů od 
zřizovatele  

9 642 8 729 8 529 88,5 97,7 

 

Výnosy organizace tvoří transfer od zřizovatele. Organizace nemá tržby za vlastní výkony a zboží ani 
žádné další výnosy.  
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3.3 Náklady 

Porovnání upraveného Finančního plánu a skutečných nákladů za rok 2016 
v tis. Kč 

 Plán 2016 
Upravený FP 

k 31.12.2016 

Skutečnost 

2016 
% 

Index 

Upravený/skutečnost 

Náklady celkem  9 642 8 729 8 294 86 95 

Spotřeba 

materiálu 
802 520 269 33,5 51,7 

Spotřeba energie 105 105 105 100 100 

Služby  3 476 2 220 1 490 42,9 67,1 

Z toho: Opravy a 

udržování 
320 

220 
97 30,3 44,1 

Mzdové náklady 2 530 2 530 1 953 77,2 77,2 

Z toho: náklady 

na platy 
1 950 

1 950 
1 423 73 73 

Sociální pojištění 

a sociální náklady 
860 

1 155 
683 79,4 59,1 

Odpisy 
dlouhodobého 

majetku 

108 
230 

46 42,6 20 

Ostatní náklady 1 761 1 969 3 748 212,8 190,4 

 

Jelikož organizace začala aktivně působit od druhé poloviny roku 2016 není možné jednotlivé položky 

nákladů srovnat s předchozím obdobím. 
Náklady byly za sledované období vynakládány na zařízení kancelářských prostor nábytkem, 

počítačovým a kancelářským vybavením, rekonstrukci kuchyňky, platy zaměstnanců a realizaci 
workshopů a akcí pořádaných KAM. 

3.4 Finanční majetek 

Kancelář architekta města Brna, p. o. má všechny účty vedeny u Fio banky, pobočka Brno. 
 

Stav prostředků na bankovních účtech ke dni 31.12.2016 

Běžný účet:  1.406.784,33 Kč 

Účet FKSP:  27.693 Kč 

3.5 Pohledávky a závazky 

KAM uhradil veškeré došlé faktury a smluvní závazky se splatností do 31.12.2016 řádně a včas. 

K 31.12.2016 byly vykázány krátkodobé závazky vyplývající z činnosti organizace (zaměstnanci, sociální 
a zdravotní pojištění, daně) v celkové výši 1.398.340,11 Kč.  

 

Na konci kalendářního roku byl zřizovatelem (rozpočtové opatření č. 350/2016/ZMB) schválen 
neinvestiční příspěvek ve výši 200.000 Kč na vypracování ověřovací architektonické studie. Tento 

příspěvek nebyl v roce 2016 vyčerpán, je veden jako závazek vůči Statutárním městu Brnu. Bylo 
přislíbeno jeho převedení do kalendářního roku 2017.  

 
KAM z podstaty své hlavní činnosti nemá žádné pohledávky.  
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3.6 Transfery z jiných veřejných rozpočtů 

Ve sledovaném období neobdržel KAM žádné dotace z jiných veřejných rozpočtů.  

3.7 Investice 

Za sledované období KAM žádal zřizovatele o převod neinvestičního příspěvku na investiční z důvodu 

zařizování kanceláří. Na základě žádostí byly zřizovatelem schváleny transfery uvedené v tabulce níže. 
Investice byly použity na nákup počítačového vybavení (stolní počítače, notebooky, tiskárny, 

příslušenství, televizor na promítání) a kancelářského nábytku.   
Skutečně přidělené investice byly zaslány na účet organizace na základě faktur od dodavatele. 

Odchylka mezi schváleným přídělem na investice a skutečně zaslanými peněžními prostředky je 
47.600,77 Kč. 

 

Tabulka rozpočtových opatření schválených investičních transferů: 
 

Rozpočtové opatření Částka důvod 

RO č. 279/2016/ZMB 358.000 Kč 
převod neinvestičního příspěvku na investiční transfery na 

zabezpečení nutných investičních výdajů 

RO č. 349/2016/ZMB 1.113.0000 Kč 
převod neinvestičního příspěvku na investiční transfery na 

zabezpečení nutných investičních výdajů 
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4 Komentář k tabulce „Plán tvorby a čerpání peněžních fondů“ 

Všechny fondy byly na počátku fungování organizace tvořeny, jejich počáteční stav byl nulový. Vznikly 
4 fondy – fond investic, fond rezerv, fond odměn a fond kulturních a sociální potřeb.  

 

Fond investic 

Vznik a čerpání investičního fondu je popsán v kapitole 3.7. 

Fond rezerv 

Zřizovateli byl předložen návrh na přesun hospodářského výsledku za rok 2016 do fondu rezerv.  

Fond odměn 

Ke konci roku 2016 fond zůstává stále na nulové hodnotě.  

Fond kulturních a sociální potřeb (FKSP) 

Fond FKSP se průběžně tvořil. Za sledované období z něj nebylo nic čerpáno a konečný stav 

k 31.12.2016 je 27.693 Kč.  
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5 Kontrolní činnost 

Vnitřní kontrolní systém zahrnuje řídící kontrolu a interní audit. Řídící kontrola je v KAM zajišťována 
vedoucími pracovníky v souladu s vydanou vnitřní směrnicí.  

 

S ohledem na samotné budování KAM v roce 2016 neměla příspěvková organizace zřízenou pozici 
interního auditora. Ve sledovaném období si KAM nechal vypracovat Zprávu o kontrolní činnosti ve 

veřejné správě. Předmětem kontrolní činnosti byla kontrola hospodaření a nakládání s majetkem 
a s příspěvky, které ji zřizovatel poskytl. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.   
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Přílohy 
 



Příloha č. 1

TYP AKCE NÁZEV DATUM

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Nový Lískovec 4.8.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Bohunice 30.8.2016

odborná debata Nádraží pod Petrovem 1.9.2016

BOD Brněnská ozvučná deska - bydlení (JEN ÚČAST) 9.9.2016

odborná debata Nádraží u řeky 15.9.2016

moderovaná diskuse s širokou veřejností Nádraží pod Petrovem nebo u řeky? (SPOLUPOŘADATELÉ) 29.9.2016

info panely v terénu Nádraží pod Petrovem nebo u řeky? (SPOLUPOŘADATELÉ) 29.9.2016

procházka PROCHÁZKA náměstí 3.10.2016

setkání BOI setkání s lídry Brněnských občanských iniciativ 13.10.2016

procházka PROCHÁZKA smuteční síň 2.11.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Chrlice 9.11.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Jih 9.11.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Černovice 14.11.2016

workshop Urbanismus - metoda městského plánování, brněnská specifika 22.11.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Tuřany 22.11.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Jundrov 25.11.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Žabovřesky 25.11.2016

diskuse s veřejností Strategie města 2050 - Urban centrum 25.11.2016

workshop Doprava a územní plánování 29.11.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Vinohrady 30.11.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Židenice 30.11.2016

diskuse s veřejností prezentace KAM v Praze v Brně 30.11.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Starý Lískovec 7.12.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Bosonohy 7.12.2016

workshop Město a krajina 8.12.2016

procházka PROCHÁZKA divadla 12.12.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Maloměřice a Obřany 14.12.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Královo Pole 14.12.2016

workshop Sociálně-demografické a kulturní aspekty územního plánování 15.12.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Kníničky 21.12.2016

setkání se samosprávou městských částí MČ Brno - Komín 21.12.2016

KAM - AKCE PRO VEŘEJNOST (ODBORNÁ, POUČENÁ, ŠIROKÁ)


