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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 dne 1. 2. 2016, dle zřizovací listiny je hlavní činností KAM: 

 

• Zajišťovat 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. 
• Zajišťovat prezentaci, propagaci a komunikaci s veřejností v oblasti územního plánovaní 

a rozvoje, péče o veřejný prostor a infrastruktury prostorových informací. 

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

9. ledna 2018: Představení stanoviska KAM k hlavnímu nádraží 

V lednu 2018 představila KAM odborné stanovisko k poloze Železničního uzlu Brno (ŽUB) a hlavního 

nádraží, které připravila na základě posouzení Studie proveditelnosti ŽUB a které sloužilo jako jeden 

z podkladů pro rozhodování Zastupitelstva města Brna. 

Městský architekt a jeho tým doporučili variantu Řeka. Tato varianta je výhodnější pro Brno. Lze ji 

postavit rychleji, levněji, bez letitých výluk a staveniště přímo v centru. Zároveň se uvolní bariéra 

kolejiště, která desítky let brání rozvoji jižní části města.  

 
 

23. ledna 2018: Vyhlášení výsledků soutěže Areál brněnského výstaviště 

Najít řešení pro areál brněnského výstaviště, které umožní rozvoj veletržní činnosti a oživí jeho méně 
využívané části – to bylo úkolem mezinárodní urbanistické ideové soutěže Areál brněnského výstaviště 

a navazujících území vyhlášené městem Brnem v květnu 2017. Organizátorem soutěže byla KAM. 

V polovině ledna ocenila nejlepší návrhy odborná porota. První cenu porota neudělila. Druhou cenu 
získal návrh brněnských architektů Milana Raka a Pavla Rady z projektových kanceláří Archteam 

a RadaArchitekti. Třetí cena byla udělena architektům z ateliéru AiD team. 
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26. ledna 2018: Brněnská ozvučná deska na téma Železniční uzel Brno – Petrov vs. 
Řeka 

Devátá Brněnská ozvučná deska se uskutečnila v nově zrekonstruované budově Tržnice na Zelném trhu 

na téma Železniční uzel Brno a dvě varianty přestavby brněnského nádraží.  

Úvodní slovo pronesl společně s ředitelem KAM Michalem Sedláčkem náměstek primátora Martin Ander. 

Poté Michal Sedláček zahájil program první prezentací na téma Železniční uzel Brno – jak dál? 

Druhou prezentaci přednesl dopravní specialista KAM Martin Všetečka, který rozebral možnosti 

přestavby brněnského železničního uzlu z pohledu dopravy. O tom, jaký vliv bude mít přestavba ŽUB na 
ekonomický rozvoj města, hovořil architekt Lukáš Makovský, vedoucí Kanceláře strategie a rozvoje IPR 

Praha. 

Druhá část setkání byla vyhrazena diskuzi ve dvou skupinách. Účastníci se věnovali také výběru hlavních 
kritérií pro vyhodnocení nejvýhodnější varianty přestavby ŽUB. 
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Únor  

8. února–29. března 2018: Jízdy za obyvateli městských částí KAM nádraží 

K problematice přestavby ŽUB připravila KAM akce pro odbornou i širokou veřejnost. V únoru a březnu 

uspořádala celkem 8 diskuzních setkání v městských částech s názvem KAM nádraží.  

KAM nádraží – začátky vždy v 18.00 hodin 

1) 8. 2. - Kinosál ZŠ Svážná (Svážná 438/9, Nový Lískovec)  

2) 15. 2. - Hvězdárna a planetárium Brno (Kraví hora 2, Brno-střed)  

3) 22. 2. - Dělnický dům Židenice (Jamborova 3323/65, Židenice)  

4) 1. 3. - Společenské centrum Lesná (Okružní 21, Brno-sever)  

5) 8. 3. - Společenské centrum Sýpka (Kytnerova 1a, Medlánky)  

6) 15. 3. - Psychiatrická nemocnice Brno (Húskova 1123/2, Černovice)  

7) 22. 3. - Společenské centrum Bystrc (Odbojářská 1127/2, Bystrc)  

8) 29. 3. – Kulturní dům Rubín (Makovského náměstí 3, Žabovřesky) 
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7. února 2018: Studie na novou podobu Halasova náměstí 

Více místa pro lidi, více zeleně, nové chodníky pro pěší a méně aut – tak by se mohlo v budoucnu 
proměnit Halasovo náměstí na jednom z největších brněnských sídlišť Lesná. KAM zpracovala 

urbanistickou studii na novou podobu náměstí. Tato studie má být východiskem pro další koordinaci 

stavebních záměrů městské části Brno-sever a soukromých investorů. 

Tuto studii představila KAM veřejnosti na setkání 24. dubna 2018 ve Společenském centru Brno-Sever.  
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20. února 2018: Veřejná debata k poloze ŽUB 

KAM spolupořádala veřejnou debatu s veřejností v sále zastupitelů, které se zúčastnil ředitel KAMu 

Michal Sedláček a vedoucí oddělení Doprava Martin Všetečka spolu s dalšími politiky města Brna. 



 

9 
 

 
 

24. února 2018: Jízda s městským architektem po stopách brněnského nádraží 

První procházka s městským architektem v roce 2018 zavedla účastníky po stopách brněnského nádraží. 
KAM připravila celkem tři komentované jízdy po trase: Brno hlavní nádraží – Slatina – Letiště – zpět do 

Slatiny – Židenice – Brno dolní nádraží – Horní Heršpice a zpět na Brno hlavní nádraží. Průvodci byli 

městský architekt Michal Sedláček spolu s dopravním specialistou Martinem Všetečkou.  
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Březen 

14. března a 21. března 2018: Debaty se studenty k poloze nádraží 

Pro studenty připravila KAM celkem dvě diskuzní setkání na téma přestavby ŽUB. První proběhlo na 

Fakultě stavební VUT 14. března, druhé o týden později na Právnické fakultě MU 21. března. Na obě 

akce přišlo okolo dvě stě studentů z různých fakult. Většina z nich byla z Brna, ale přišli i dojíždějící 
studenti z méně či více vzdálených měst a společně debatovali o poloze brněnského nádraží. 
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27. března 2018: Vyhlášení výsledků soutěže Kreativní centrum Brno 

Ateliéry, zkušebny, multifunkční sál a mnoho dalšího nabídne nové kreativní centrum. Vzniknout by mělo 

z budovy bývalé káznice v ulici Cejl. V říjnu roku 2017 Brno vypsalo na jeho podobu architektonickou 

užší jednofázovou projektovou soutěž o návrh. Odborná porota vybírala z celkem sedmi účastníků. 

První cenu získal návrh architektů z pražského atelieru KAVA. Autory jsou Tomáš Gelien, Jakub Koňata, 

Jonáš Krýzl, Jan Novotný, Tomáš Novotný a Robert Seidl. Druhou cenu získal SIAL s.r.o. a třetí 
3H architecture a Ján Stempel. 
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Duben 

16. dubna 2018: První veřejná přednáška Marka Johnsona v Brně 

Americký krajinářský architekt a urbanista Mark Johnson se podílel na řadě úspěšných projektů napříč 

kontinenty. V dubnu poprvé zavítal do Brna, aby pomohl s urbanistickou studií na podobu části nové 
Jižní čtvrti. Světově uznávaný krajinářský architekt a urbanista v brněnské hvězdárně představí 

veřejnosti své zkušenosti a názory na rozvoj měst. Akce byla tlumočena do češtiny a byla zdarma.  
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19. dubna–20. května 2018: Výstava soutěže Areál brněnského výstaviště  

Výstava všech soutěžních návrhů mezinárodní urbanistické ideové soutěže proběhla v přízemí 
Místodržitelského paláce na Moravském náměstí 1a od 19. dubna do 20. května 2018. Jejího zahájení 

se zúčastnili autoři nejvýše oceněného návrhu ze studia ARCHTEAM a kanceláře RADA ARCHITEKTI. 
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26. dubna 2018: Procházka s městským architektem na brněnské letiště 

Dubnová procházka zavedla zájemce na brněnské letiště do Tuřan. Průvodcem byl architekt Petr Parolek 
z architektonického ateliéru FA Parolli, který stojí za nejvýznamnější částí letiště – odbavovací halou 

odletového terminálu. Příletovou halou a venkovními prostory pak provedl Martin Vild ze společnosti 

Letiště Brno. 
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Květen  

21. května 2018: Výsledky průzkumu maloobchodní sítě města Brna 

KAM v roce 2018 poprvé organizovala Průzkum maloobchodní sítě města Brna, výsledky zveřejnila 21. 

května a připravila také interaktivní mapovou aplikaci maloobchodu. Výsledky průzkumů slouží jako 

podklady pro další územně plánovací činnost KAM. 

Červen 

4. června 2018: Diskuze s veřejností k Pokynům dopracování ÚP 

KAM v červnu připravila pro širokou veřejnost setkání Horké téma: Územní plán města Brna, které mělo 

za cíl obeznámit veřejnost s tím, v jaké fázi je zpracování územního plánu, jaké budou další kroky a kdy 
se bude moct aktivně zapojit i veřejnost. Na akci vystoupil Michal Sedláček, ředitel KAM, Veronika 

Doležalová, právnička KAM a Martin Ander, náměstek primátora. 
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7. června – 31. července 2018: Výstava soutěže Kreativní centrum Brno  

Výstava architektonické užší jednofázové projektové soutěže o návrh byla rozdělena na dvě části. Úvodní 
část se společným zahájením za účasti autorů vítězné koncepce z pražského atelieru KAVA proběhla 

přímo v objektu bývalé káznice na Cejlu. Poté se výstava přesunula do Urban centra na Mečovou 5, kde 

byla k vidění až do konce července.  
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9. června 2018: Procházka s městským architektem po káznici  

V červnu KAM zorganizovala procházku do bývalé káznice v ulici Cejl. Procházka byla rozdělena na dvě 
části. Účastníci navštívili historickou část s průvodcem Zbyňkem Redererem z TIC. Budoucí proměnu 

objektu na základě výsledků architektonické soutěže pak nastínil Michal Sedláček a David Mikulášek 

z KAM.  

21. června 2018: První představení „rukověti“ odborné veřejnosti  

Oddělení veřejného prostoru KAM prezentovalo pracovní verzi Manuálu tvorby veřejných prostranství. 
Tento manuál by měl sloužit především jako návod k tomu, jak v Brně tvořit veřejná prostranství kvalitně 

a koncepčně. KAM v něm chce ukázat způsoby, postupy a příklady toho, jak navrhovat a vytvářet 

obyvatelné ulice, náměstí, parky a další místa ve městě. Publikace bude určena jak zástupcům města 
a samosprávy, tak i projektantům, architektům a dalším. 
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29. června 2018: Odevzdání pracovní verze změn ÚP  

V červnu 2018 předala KAM pracovní verzi návrhu změn souborů 41, 42 a 43 (souhrnně soubor 43+), 

které dohromady čítají přes 250 položek, k připomínkám zadavateli. Na základě připomínek pracovala 
dále na Návrhu změn Územního plánu města Brna pro společné jednání. 
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Červenec  

1. července 2018: Spuštění průzkumu budov 

Se začátkem prázdnin začala KAM sbírat data k průzkumu budov. Pomáhalo jí při tom šestnáct studentů, 

kteří do konce léta zmapovali střed Brna a navazující lokality. Jednalo se například o Zábrdovice, 

Campus, čtvrtě Veveří a Ponava, území nové městské třídy, jižní čtvrť, ale také okolí brněnského 

výstaviště. 

Výsledky dále zpracuje a poslouží jako podklad k urbanistickým a územním studiím nových zástaveb. 



 

20 
 

 

 

25. července 2018: Urbanistická studie na novou podobu Tuřanského náměstí  

Centrum brněnských Tuřan by se mohlo proměnit. KAM zpracovala urbanistickou studii na nové řešení 

Tuřanského náměstí. Koncem července ji předala radním a bude sloužit jako podklad pro další plánování 
městské části. Architekti návrh diskutovali s místními obyvateli na veřejném setkání 9. května 2018.  

26. července 2018: Procházka s městským architektem po Riviéře  

Letní procházka s architekty zavedla v červenci zájemce na největší brněnské koupaliště – nově 
zrekonstruovanou Riviéru. Průvodci byli techničtí specialisté z firmy CENTROPROJEKT GROUP, hlavní 

projektanti Pavel Gregor a Filip Orsava. 
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Srpen 

21. srpna 2018: Procházka s městským architektem po AZ Tower 

V srpnu se zájemci vydali v rámci procházek s městským architektem prozkoumat nejvyšší budovu 
České republiky, AZ Tower, která v červnu oslavila pět let od svého otevření. Stavbu, její průběh 

a následné realizace nám představil jeden z autorů projektu, architekt Gustav Křivinka z ateliéru Burian-
Křivinka.  

28. srpna 2018: Aktualizace územní studie k Jižní čtvrti  

Rada rozhodla dne 28. srpna 2018 o vzájemné spolupráci s KAM na zpracování Územní studie „Jižní 
čtvrť“.  

Studie nové čtvrti prověří její prostorové a funkční uspořádání.  Bude sloužit jako podklad pro další 
územní rozhodování nebo pro nový územní plán. Město ji využije také jako východisko pro urbanistické 

a architektonické soutěže. 
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Září 

20. září 2018: Návrh nového Územního plánu města Brna 

V září 2018 byla KAM pověřena zpracováním Návrhu nového Územního plánu města Brna. Návrh 

zpracuje podle Pokynů k dopracování konceptu Územního plánu schválených Zastupitelstvem města 
Brna v červnu 2018. Návrh předá KAM pořizovateli na konci roku 2019. 

25. září 2018: Vyhlášení výsledků ideové soutěže Mendlovo náměstí 

Zklidnění dopravy, více zeleně, míst pro odpočinek a volný čas, i taková by mohla být budoucí tvář 

historického centra Starého Brna. Porota ocenila nejlepší návrhy urbanisticko-architektonické vyzvané 

jednofázové ideové soutěže na proměnu Mendlova náměstí. Řešení představilo sedm ateliérů. První 
cenu získali brněnští architekti Michal Palaščák a Michal Poláš. Druhou cenu udělila porota návrhu 

architektonické kanceláře Atelier RAW, třetí cenu obdržel ateliér Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno. 
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Říjen 

1. října 2018: Den otevřených dveří  

Již podruhé se otevřely brány sídla KAMu na Zelném trhu 13. Od 12 do 17 hodin zájemci mohli 

prozkoumat celou budovu za plného provozu, prohlédnout si 3D modely z architektonických soutěží, 
dále model přestavby železničního uzlu Brno nebo zajímavé publikace k pročtení. 
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2. října 2018: Vyhlášení výsledků architektonické soutěže na sociálně zdravotní 
komplex Červený kopec 

Téměř dvě stě lůžek pro seniory nabídne nový sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci v Brně. 

Tři účastníky do soutěže vyzvala porota, dále se přihlásilo dvanáct ateliérů, z jejichž portfolií vybrali 

porotci pět účastníků. 
První cenu získal návrh pražského ateliéru RANGHERKA 5. Druhou cenu pak Pelčák a partner architekti, 

s.r.o., a třetí cenu re:architekti studio s.r.o. 
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3. října 2018: Seminář Rozvoj Brna  

Christoph Hrncir z Vídně, Peter Gero z Hamburku a Mark Johnson z Denveru – trojice zahraničních 

odborníků představila své zkušenosti s plánováním a výstavbou nových čtvrtí. Seminář s diskuzí pro 
odbornou veřejnost zorganizovala KAM v Tržnici na Zelném trhu.  

Semináře se zúčastnilo přes šedesát architektů, urbanistů a dalších odborníků. Cílem bylo vyslechnout 

si zkušenosti hostů, poučit se a také načerpat inspiraci pro další rozvoj Brna, především plánované nové 
čtvrti, která má vyrůst mezi stávajícím a novým hlavním nádražím.  
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4. října 2018: Procházka s městským architektem po stopách Ernsta Wiesnera 

Říjnová procházka s městským architektem zavedla účastníky na čtyři významné Wiesnerovy stavby: 

Moravskou životní pojišťovnu – dnes Krajské státní zastupitelství, banku Union – dnes Rozhlas, Palác 
Morava, Divadelní 3 a přestavbu Doretova dvora. Průvodci byli architekti Petr Pelčák a Ivan Wahla. Akce 

proběhla v rámci Dne architektury.  
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23. října 2018: Schválení Manuálu veřejných prostranství Radou města Brna  

Brno bude mít svůj první manuál veřejných prostranství. Dokument, poprvé představený odborné 

veřejnosti v červnu 2018, ukáže principy, jak vytvářet kvalitní ulice, parky a náměstí, kde se budou lidé 
cítit dobře.  

Sloužit bude zástupcům města a samosprávy, architektům, projektantům a všem, kdo se podílí na rozvoji 

brněnského veřejného prostoru. KAM nyní dokument graficky upraví a v průběhu roku 2019 jej vydá 
tištěný a představí veřejnosti. 

30. října 2018: Vyhlášení mezinárodní otevřené ideové soutěže Špitálka 

Z brownfieldu vyroste chytrá čtvrť. Část nevyužívaného areálu tepláren v ulici Špitálka by se měla 

proměnit na jedno z nejmodernějších míst v Brně. Na podobu nové čtvrti vyhlásilo město mezinárodní 
otevřenou ideovou soutěž, kterou organizuje KAM.  

Vybraná lokalita se nachází v nevyužívané západní části areálu tepláren mezi ulicemi Koliště, Cejl, Radlas 
a Špitálka. Území má rozlohu téměř dvacet pět hektarů. Úkolem soutěžících je navrhnout podobu nové 

čtvrti, která bude sloužit nejen pro bydlení, ale také jako zázemí pro nové pracovní příležitosti a služby. 
Zároveň přitom soutěžící musí zohlednit principy takzvaného chytrého města, to znamená využít 

moderní technologie tak, aby nová čtvrť byla šetrná k životnímu prostředí a energeticky soběstačná. 
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v první polovině roku 2019. 
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Listopad 

22. listopadu–20. prosince 2018: Výstava Budoucnost Mendlova náměstí 

Výstava návrhů urbanisticko-architektonické ideové soutěže na podobu Mendlova náměstí byla 

přístupná pro všechny zájemce v přízemí Augustiniánského (Starobrněnského) kláštera na Mendlově 

náměstí, 1a. K prohlédnutí byly všechny soutěžní návrhy včetně 3D modelu řešeného území. 
Slavnostního zahájení se zúčastnili i autoři vítězného návrhu Michal Palaščák a Michal Poláš. 

 

 

27. listopadu 2018: Procházka s městským architektem po CEITECu a kampusu 
v Bohunicích 

Za vědou se zájemci vydali v cyklu procházek s městským architektem na předposlední procházce roku 
2018. Společně s autory projektu architekty Karlem Tuzou a Petrem Uhlířem z brněnské společnosti 

A PLUS navštívili výzkumné centrum CEITEC a univerzitní kampus Masarykovy univerzity.  

28. –29. listopadu 2018: Urbanistický workshop Jižní čtvrť 

Přes třicet architektů, urbanistů a projektantů se sešlo, aby společně hledali podobu nové Jižní čtvrti 

v Brně. Zcela nová část města má vyrůst na území o velikosti zhruba 140 hektarů, v těsném sousedství 
historického centra, s novým hlavním nádražím, byty, parky a oživeným nábřežím řeky Svratky. 
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Odborníky přizvala ke spolupráci KAM, která pro ně uspořádala urbanistický workshop přímo v sídle 

KAMu na Zelném trhu. Výstupy KAM využije při aktualizaci územní studie Jižní čtvrti. 
 

 

Prosinec 

12. prosince 2018–31. ledna 2019: Výstava soutěže na sociálně zdravotní komplex 
Červený kopec 

Výstava návrhů architektonické soutěže byla k vidění každý den v hlavních vstupních prostorách 
Nemocnice u Milosrdných bratří. Jak bude nový komplex vypadat a čím se při navrhování inspirovali 

prozradili na slavnostním zahájení autoři vítězného návrhu z Atelieru Rangherka 5.  
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19. prosince 2018: Procházka s městským architektem po Divadle Husa na 
provázku 

Na poslední vánoční procházce s městským architektem se zájemci podívali na jednu z nejznámějších 
experimentálních brněnských scén – do Divadla Husa na provázku. Průvodcem a hostem byl spoluautor 

Nové scény a přestavby divadla, architekt Jiří Hakulín z Liberce.  
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2 Plnění úkolů v personální oblasti 

2.1 Struktura a počet zaměstnanců ke konci sledovaného období 

Struktura zaměstnanců 
 

Oddělení KAM Funkce zaměstnance 

Administrativa ředitel KAM 

 interní auditor 

 vedoucí oddělení 

 asistentka účetní 

                           asistentka KAM 

 uklízečka 

Veřejný prostor architekt 

 architekt 

 architekt 

 architekt 

 architekt 

Územní plán vedoucí oddělení 

 sociální geograf 

 sociální geograf 

 specialistka na GIS 

 právní specialista  

 specialista ÚP 

 urbanista – vedoucí projektu ZÚP 

 urbanista 

 urbanista 

 urbanista 

 zahradní architekt 

Informace o městě odborný referent – sektory města 

 specialista na GIS 

 odborný referent – sektory města 

 právní specialista 

 specialista na GIS  

 urbanista – projektový manažer 

Komunikace vedoucí oddělení  

 redaktor/copywriter  

 redaktor/copywriter 

 produkční 

 grafik  

Doprava dopravní specialista 

 dopravní specialista 
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K 31. 12.2018 byl fyzický počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 33 osob a přepočtený evidenční 

počet zaměstnanců 28,25. Tabulka zobrazuje fyzický evidenční počet zaměstnanců v pololetí a na konci 
roku 2018.  

 

Oddělení KAM 
Fyzický evidenční počet ke 

dni 30.6.2018 
Fyzický evidenční počet ke 

dni 31.12.2018 

Administrativa  6 5 (z toho 2 na částečný úvazek) 

Veřejný prostor 4 4 

Územní plán 5 11 (z toho 3 částečné úvazky) 

Informace o městě 7 6 (z toho 3 částečný úvazek) 

Komunikace 5 5 (z toho 1 částečný úvazek) 

Doprava 2 2 (z toho 2 částečný úvazek) 

Celkem: 29 33 

2.2 Struktura a průměrné přepočtené počty zaměstnanců za sledované 
období 

Tabulka zobrazuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pololetí a na konci roku 2018.  
 

Oddělení KAM 

Průměrný přepočtený 

evidenční počet ke dni 
30.6.2018 

Průměrný přepočtený 

evidenční počet ke dni 
31.12.2018 (plán) 

Administrativa  4,69 4,78 (5,0) 
Veřejný prostor 4 4,16 (5,0) 
Územní plán 4,31 6,75 (7,5) 
Informace o městě 5,75 4,81 (6,0) 
Komunikace 3,88 4,02 (4,5) 
Doprava 1,05 1,13 (3) 

Celkem: 23,68 25,65 (31) 

 

KAM v průběhu roku 2018 dostala za úkol vypracování Návrhu nového ÚPmB a územních studií. Ke 
konci roku KAM posilovala zejména tým Územního plánování. V roce 2019 se předpokládá další nábor 

zaměstnanců i na další oddělení.  
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2.3 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období – skutečný stav 

 

Oddělení KAM 
stav 

k 31.12.2017 
přijato odešlo 

rodičovská 
dovolená 

stav 
k 31.12.2018 

Administrativa  5 2 1 1 6 

Veřejný prostor 4 2 1 1 5 

Územní plán 6 6 0 0 11 

Informace 

o městě 
6 1 0 0 6 

Komunikace 4 2 1 0 5 

Doprava 0 0 0 0 2 

Celkem: 25 13 3 2 35 

 
Stav k 31.12.2018 zahrnuje i zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené, na rozdíl od fyzického 

evidenčního počtu zaměstnanců. V roce 2018 bylo vytvořeno samostatné oddělení Dopravy, přešli do 
něj dva dopravní specialisté z oddělení Územního plánování. Z oddělení Informací o městě přešel jeden 

zaměstnanec do oddělení Územního plánování.  

2.4 Průměrné platové třídy a průměrné platy za sledované období 

Průměrná platová třída vedoucích zaměstnanců:  12 třída 

Průměrná mzda vedoucích zaměstnanců:   58.209 Kč  

Průměrná platová třída řadových zaměstnanců:   11 třída 
Průměrná mzda řadových zaměstnanců:   30.496 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 2018 nebyly evidovány žádné pracovní úrazy.  
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3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

3.1 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek za rok 2018 byl nulový. Celkové výnosy za sledované období činily 
26.452.785,52 Kč a celkové náklady za sledované období činily 26.452.785,52 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.  

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

3.2 Vývoj rozpočtu KAM v průběhu r. 2018 

tis. Kč 

 úpravy 
Transfery do 

rozpočtu KAM 
Investiční 
transfery 

rozpočtové 

opatření 
+ - 

schválený 

rozpočet 

 
  15 010 18 600 

Převod z r. 2017  8 398  23 408  

úprava č. 1 RO/122/2018/ZMB 339  23 747  

 RO/122/2018/ZMB 782   19 382 

úprava č. 2 RO/205/2018/ZMB 2 400   21 782 

úprava č. 3 RO/206/2018/ZMB 4 000  27 747  

úprava č. 4 RO/318/2018/ZMB 150  27 897  

úprava č. 5 RO/331/2018/ZMB 24  27 921  

úprava č. 6 MČ Brno-střed 440  28 361  

  60   21 842 

 
Převod z r. 2017 Kancelář architekta města Brna ke konci roku 2017 žádala o převod do roku 

2018 části nevyčerpaného neinvestičního účelového příspěvku na financování 
urbanistických a architektonických soutěží: 

Areál brněnského výstaviště    6 898 tis. Kč 
 Mendlovo náměstí Brno     1 500 tis. Kč 

 

Úprava č. 1 neinvestiční účelové příspěvky na financování: 
 urbanistické soutěže „Špitálka“    30 tis. Kč 

 oprav budovy – Zelný trh 13    309 tis. Kč 

 investiční účelové příspěvky na financování: 

 3D modelu k soutěži „Špitálka“    61 tis. Kč 

 technické zhodnocení objektu Zelný trh 13  721 tis. Kč 
    

Úprava č. 2 investiční účelový příspěvek na financování architektonické  
soutěže „Sociální zdravotní komplex Červený kopec“ 2 400 tis. Kč 
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Úprava č. 3  neinvestiční provozní příspěvek na financování 
   provozních potřeb organizace    4 000 tis. Kč 

 
Úprava č. 4 neinvestiční účelový příspěvek na financování: 

 urbanisticko-architektonické soutěže „Mendlovo nám.“ 150 tis. Kč 

 
Úprava č. 5 navýšení příjmů z ostatních dispozic se svěřeným majetkem Statutárního města 

Brna a navýšení neinvestičního příspěvku KAM  24 tis. Kč 
 

Úprava č. 6 na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci poskytla MČ Brno-střed na 

urbanisticko-architektonickou soutěž „Mendlovo nám.“: 
 neinvestiční účelový příspěvek    440 tis. Kč 

 investiční účelový příspěvek    60 tis. Kč 
 

 
Vyúčtování neinvestičních účelových příspěvků:  

 

příspěvek 
Schválený 
příspěvek 

vyčerpáno do 
31.12. 2018 

vráceno 
v roce 2019 

Soutěž Areál brněnského výstaviště 

(poskytnuto v roce 2017) 5 787 000,00 4 064 288,70 1 722 711,30 

Průzkum veřejného mínění na téma Železniční 
uzel Brno (část. změna účelu ze Soutěže Areál 
BVV z 2017) 411 000,00 410 715,00 285,00 

Dopravně urbanistická studie (část. změna 
účelu ze Soutěže Areál BVV z 2017) 400 000,00 268 671,00 131 329,00 

Projekt Brnox II (část. změna účelu ze 
Soutěže Areál BVV z 2017) 300 000,00 257 730,00 42 270,00 

Soutěž „Mendlovo nám.“ (poskytnuto v roce 

2017) 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 

Soutěž „Mendlovo nám.“ 150 000,00 150 000,00 0,00 

Opravy objektu Zelný trh 13 309 000,00 309 000,00 0,00 

Soutěž „Špitálka“ 30 000,00 8 981,30 21 018,70 

Soutěž „Mendlovo nám.“ (od MČ Brno-střed) 440 000, 00 295 97,00 143 981,00 

CELKEM MMB 8 887 000,00 6 969 386,00 1 917 614,00 

CELKEM MČ Brno-střed   143 981,00 

CELKEM   2 061 595,00 
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Vyúčtování investičních účelových příspěvků: 
 

transferu na investice 
Schválené 
příspěvky 

čerpáno od 
MMB 

vyčerpáno do 
31. 12. 2018 

vráceno 
v roce 2019 

Architektonická soutěž 

„Kreativní centrum Brno“ 
2.800.000,00  2.604.764,59 2.604.764,59 0,00 

Software, multifunkční 

barevná tiskárna, multifunkční 

televizor, počítače 

167.000,00 167.000,00 167.000,00 0,00 

Zpracování Návrhu změn 

ÚPmB 
14.800.000,00 7.248.291,00 7.206.927,22 41.363,78 

Automobil 833.000,00 832.577,00 832.577,00 0,00 

Technické zhodnocení objektu 
Zelný trh 13 

721.000,00 720.999,68 720.999,68 0,00 

Architektonická soutěž o 

návrh "Sociálně zdravotní 
komplex Červený kopec" 

2.400.000,00 2.077.603,00 2.077.603,00 0,00 

3D model k soutěž „Mendlovo 

nám.“ (od MČ Brno-střed) 
60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 

3D model k soutěži „Špitálka“ 
61.000,00 0,00 0,00 0,00 

CELKEM MMB 21.842.000,00 13.651.235,27 13.609.871,49 41.363,78 

 

Transfery podléhají zúčtování s MMB, byly ve stanovených termínech vyúčtovány. Jejich použití bylo 
v souladu se stanovenými podmínkami.  
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3.3 Výnosy 

v tis. Kč 

 
Skutečnost 

k 

31.12.2017 

schval. 
roz. 

2018 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2018 

Skutečnost 
k 31.12.2018 

Skuteč./SR 
% 

Skuteč./UR 
% 

Výnosy celkem 20 604 15 010 28 361 26 453 176,2 93,3 

Výnosy za 

vlastní výkony 
a za zboží 

0 0 0 0 0 0 

Výnosy z 

transferů 
20 604 15 010 28 361 26 299 175,2 92,7 

Z toho: Výnosy 

z transferů od 

zřizovatele  

20 604 15 010 27 921 26 003 173,2 93,1 

Z toho: výnosy 

z transferů od 

MČ 

  440 296  67,3 

Ostatní výnosy    154   

 

Výnosy KAM tvoří transfer od zřizovatele. KAM dostala transfer od MČ Brno-střed na pořádání soutěže 
„Mendlovo nám.“. KAM nemá tržby za vlastní výkony a zboží.   

 
Odchylka od plánovaného rozpočtu na rok 2018 je zapříčiněna hlavně přidělením neinvestičního 

účelového příspěvku na organizaci urbanistických a architektonických soutěží a čerpání rezervy na 

provozní výdaje.  
 

Rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem je zapříčiněn: 
- převodem nevyčerpaných neinvestičních účelových příspěvků na financování urbanistických 

a architektonických soutěží Areál brněnského výstaviště a Mendlovo náměstí ve výši 

8.398 tis. Kč 
- čerpáním rezervy na provozní výdaje, ve výši 4.000 tis. Kč.  

- Přidělením neinvestičního účelového příspěvku na organizaci urbanistických a architektonických 
soutěží (Špitálka a Mendlovo nám.).  
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3.4 Náklady 

v tis. Kč 

 
Skutečnost 

k 

31.12.2017 

schval. 
roz. 

2018 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2018 

Skutečnost 
k 31.12.2018 

Skuteč./SR 
% 

Skuteč./UR 
% 

Náklady 

celkem  
20 426 15 010 28 361 26 453  176,2 93,3 

Spotřeba 
materiálu 

429 350 350 398 113,7 113,7 

Spotřeba 

energie 
200 400 424 246 61,5 58,0 

Služby  3 734 1 800 5 609 5 515 306,4 98,3 

Z toho: 

Opravy a 
udržování 

100 30 339 147 490,0 43,4 

Mzdové 

náklady 
8 121 7 000 10 000 13 809 197,3 138,1 

Z toho: 

náklady na 

platy 

7 526 6 300 8 900 11 169 177,3 125,5 

Sociální 

pojištění a 

sociální 
náklady 

2 786 3 000 5 500 4 646 154,9 84,5 

Odpisy 

dlouhodobého 
majetku 

504 460 460 1 661 361,1 361,1 

Ostatní 
náklady 

4 652 2 000 6 018 178* 8,9 3,0 

 

*Ostatní náklady tvoří celkovou výši 6.238 tis. Kč. V tabulce byla od této částky odečtena částka 
6.060 tis. Kč, která tvoří aktivaci majetku (náklady na zpracování Návrhu změn ÚPmB).  

 

Tabulka zahrnuje pouze sumarizaci účtů ve skupinách. Detailní členění je evidováno na analytických 
účtech a u jednotlivých zakázek (akcí). Pomocí analytických účtů a zakázek jsou sledovány náklady 

organizace dle jednotlivých oddělení a účelových příspěvků. 
 

Spotřeba materiálu (501) 
 

Jedná se například o kancelářské potřeby, tisk mapových podkladů a plakátů na akce KAM, tisk 

propagačních materiálů, tisk katalogů na výstavy k architektonickým a urbanistickým soutěžím a drobný 
spotřební materiál s pořizovací cenou do 1.000 Kč s dobou použitelnosti kratší než 1 rok.  

 
Spotřeba energie (502) 

 

Zde jsou zaúčtovány zálohy za energie a služby včetně doplatků za zaúčtované energie.  
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Služby (skup. 51) 
 

- opravy a údržba zahrnují drobné úpravy ve svěřeném objektu (např. výměna koberce, výmalba 

nově pronajatých prostor, renovace podlahy), 
- náklady na cestovné,  

- náklady na reprezentaci,  
- nájemné, 

- roční support k softwaru,  

- pravidelné platby za externí služby (správa IT sítě, právník, účetní, telefonní služby, internet), 
- služby pro zajištění akcí organizovaných KAM,  

- náklady spojené s organizací urbanistických a architektonických soutěží (zasedání porot, 
odměny porotcům, catering atd.) 

- urbanistické a architektonické studie, externě zadané průzkumy a analýzy 
 

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 

 
Kanceláři architekta města Brna byl do hospodaření svěřen objekt č. pop. 331, Zelný trh 13, 

Starobrněnská 331/1 Brno na pozemku parc. č. 395, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Město Brno. 
Objekt byl organizaci předán k 1.6.2018. Na základě tohoto předání byl přejat odpisový plán objektu od 

Statutárního města Brna do plánu odpisů organizace.  

Na základě zpracovaného plánu odpisů a jeho následné realizace odepsala KAM majetek v celkové výši 
1.661.313 Kč.  

 
Ostatní náklady (skup. 53, 54, 56, 57, 55 kromě účtu 551) 

 
- náklady z drobného dlouhodobého majetku (nábytek a další vybavení kanceláří, hardwarové 

vybavení, drobnější software, odborná literatura), 

- silniční daň, 
- DPH a jiné daně a poplatky,  

- výhry do jednotlivých architektonických a urbanistických soutěží 
 

3.5 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. 2018 

Běžný účet:  5.802.306,37 Kč 

Účet FKSP:  309.972,06 Kč 

 

3.6 Pohledávky a závazky 

KAM uhradil veškeré došlé faktury a smluvní závazky se splatností do 31.12.2018 řádně a včas. 

K 31.12.2018 byly vykázány krátkodobé závazky vyplývající z činnosti organizace (zaměstnanci, sociální 
a zdravotní pojištění, daně) v celkové výši 1.806.642,17 Kč. V krátkodobých závazcích je také zahrnuta 

částka 2.110.993,78 Kč (nevyčerpaná část neinvestičního účelového příspěvku 2.061.595 Kč; 
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nevyčerpaná část investičního účelového příspěvku 41.363,78 Kč a chybně zaslaná částka od OSM MMB 

8.035 Kč), kterou organizace řádně vrátila do rozpočtu města v únoru 2019.  
 

KAM neeviduje žádné dlouhodobé závazky.  
 

KAM z podstaty své hlavní činnosti nemá žádné pohledávky.  

3.7 Transfery z jiných veřejných rozpočtů 

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

3.8 Investice 

Na základě žádostí byly zřizovatelem schváleny transfery uvedené v tabulce níže.  Za sledované období 
KAM žádala zřizovatele o změnu účelu investičního příspěvku z důvodu nákupu automobilu pro potřeby 

kanceláře.  
Skutečně přidělené investice byly zaslány na účet KAM na základě faktur od dodavatelů. 

 

Tabulka rozpočtových opatření schválených investičních transferů a skutečně vyplacené prostředky: 
 

Rozpočtové opatření Částka Účel Skutečnost 

Schválený rozpočet 14.800.000 Kč Zpracování Návrhu změn ÚPmB 7.206.927,22 Kč 

Schválený rozpočet 1.000.000 Kč 
Nákup multifunkční barevné tiskárny, 

multifunkčního televizoru a počítače 
 

Schválený rozpočet 2.800.000 Kč 
Architektonická soutěž „Kreativní 

centrum Brno“ 
2.604.764,59 Kč 

Změna účelu využití 

schváleného inv. 
transferu – ZMB č. 

Z7/37 ze dne 
6.3.2018 

167.000 Kč 
Nákup multifunkční barevné tiskárny, 

multifunkčního televizoru a počítače 
167.000 Kč 

833.000 Kč Pořízení automobilu 832.577 Kč 

RO č. 122/2018/ZMB 721.000 Kč 
Technické zhodnocení objektu Zelný 

trh 13 
720.999,68 Kč 

RO č. 122/2018/ZMB 61.000 Kč 3D modelu k soutěži „Špitálka“ 0 Kč 

RO č. 205/2018/ZMB 2.400.000 Kč 

investiční účelový příspěvek na 

financování architektonické  
soutěže „sociální zdravotní komplex 

Červený kopec“ 

2.077.603 Kč 

Dle Smlouvy o 
vzájemné spolupráci 

MČ Brno-střed 

60.000 Kč 3D model k soutěži „Mendlovo nám.“ 60.000 Kč 

Celkem 21.842.000 Kč  13.669.871,49 Kč 

 

Vyúčtování výše uvedených investičních transferů je uvedeno v tabulce na str. 36. 
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4 Komentář k tabulce „Plán tvorby a čerpání peněžních fondů“ 

v tis. Kč 

Název fondu 
Stav 

k 1.1.2018 
tvorba Zdroje celkem Použití celkem 

Stav 
k 31.12.2018 

Fond odměn 0 0 0 0 0 

FKSP 168 242 410 67 343 

Rezervní fond 235 178 413 154 259 

Fond investic 485 15 372 15 857 13 739 2 118 

 

Fond investic 

Fond investic je tvořen z přídělu odpisů ve výši 1.661.313 Kč a investičního příspěvku 13.711.257,27 Kč. 

Zůstatek k 31.12.2018 činí 2.117.804,30 Kč. 

Jednotlivá rozpočtová opatření jsou rozepsána v kapitole 3.8 Investice.  

Fond rezerv 

Rezervní fond byl tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za roky 2016 a 2017. Čerpání z fondu 

153.332,34 Kč za účelem dalšího rozvoje činnosti organizace. Zůstatek k 31.12.2018 činí 259.674,07 Kč. 

Fond odměn 

Ke konci roku 2018 fond zůstává stále na nulové hodnotě.  

Fond kulturních a sociální potřeb (FKSP) 

Fond FKSP se průběžně tvoří, je krytý zůstatkem z roku 2017 a jednotlivým přídělem z mezd. Čerpání 

z fondu bylo dle plánu. Zůstatek k 31.12.2018 činí 342.972,04 Kč.   
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5 Kontrolní činnost 

5.1 Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací 

V KAM je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 

Sb., zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém, sestávající z řídící kontroly a interního auditu. Způsob 

provádění řídící kontroly je v KAM upraven vnitřní směrnicí. 

Plán interního auditu na rok 2018 obsahoval provedení tří interních auditů, a to auditu oběhu účetních 

dokladů, auditu veřejných zakázek malého rozsahu a prověření realizace vnitřního kontrolního systému. 
Mimořádný audit nad rámec plánu nebyl v průběhu roku 2018 proveden, všechny audity uvedené 

v ročním plánu interního auditu byly realizovány. V rámci každého z uvedených auditů bylo prověřeno 
nastavení vnitřních přepisů KAM týkajících se dané problematiky, na vzorku vybraných operací bylo 

prověřeno, zda operace byly prováděny v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy KAM. 
Součástí každého z auditů bylo prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému. Provedenými audity 

nebyly zjištěny závažné nedostatky. Z auditů vzešla jednotlivá doporučení, jejichž realizace bude 

prověřena v průběhu roku 2019. 

Součásti činnosti interního auditora byla také konzultační činnost ve vztahu ke způsobu provádění řídící 

kontroly u některých typů finanční operací, problematice rozpočtu organizace, použití fondů organizace 
a dalších témat souvisejících zejména s hospodařením KAM. Koncem roku probíhala příprava ročního 

plánu interního auditu na následující rok. 

Zřizovateli byla začátkem roku 2019 v souladu s příslušnými ustanovení Zásad vztahu orgánů 
statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím předána zpráva o výsledcích finančních kontrol za 

rok 2018. 

5.2 Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací za 
předchozí rok 

V Kanceláři architekta města Brna provedeny tři kontroly, a to následná veřejnosprávní kontrola ze 
strany Úseku rozvoje města Magistrátu města Brna a Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu 

města Brna. Kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání 
veřejných výdajů v roce 2017. Kontrolní skupinou nebyly zjištěny nedostatky a KAM nebylo uloženo 

provedení nápravných opatření. 

Dále byla provedena průběžná veřejnosprávní kontrola ze strany Úseku rozvoje města Magistrátu města 
Brna a Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Kontrola byla zaměřena na 

dodržování postupů při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených operací a zajištění včasné 
přípravy stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv. Kontrolní skupinou nebyly 

zjištěny nedostatky a KAM nebylo uloženo provedení nápravných opatření. 

Jako poslední byla provedena předběžná veřejnosprávní kontrola ze strany Úseku rozvoje města 
Magistrátu města Brna a Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Kontrola byla 

zaměřena na schválení příspěvku na provoz a investice v orgánech města Brna. Kontrolní skupinou 

nebyly zjištěny nedostatky a KAM nebylo uloženo provedení nápravných opatření.  
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6 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 

Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 vydal dne 27.11.2018 ředitel KAM příkaz 
ředitele č. 01/2018 – provedení periodické inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018.  

 

Příkaz byl zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhláškou 
č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku 

a závazků.  
Účetní jednotka provedla inventarizaci ke dni, ke kterému sestavuje účetní závěrku, tj. ke dni 

31.12. 2018.  

 
Vyhodnocení průběhu inventur 

 
Druh inventarizace: fyzická, dokladová 

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek 

aktiv a pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventárních soupisech.  
Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek 

dle data provedení inventury.  
 

U hmotného a nehmotného majetku byly fyzické inventury prováděny v období od 15. 12. 2018 do 
30. 12. 2018.  

 

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovaných rozdílech 
 

K zjištěným inventarizačním rozdílům – byly zjištěny inventarizační rozdíly v drobném majetku 

organizace v následujících položkách: 

o 16DrE00019 – 1 ks mobilní telefon Xiaomi Mi Max, á 7.699 Kč 

o 16DrE00005 – 1 ks mobilní telefon Iphone 5 32GB, á 5.000 Kč 
o 16DrE00009 – 1 ks mobilní telefon Lenovo Vibe Pim, á 3.998 Kč 

o 16DrE00419 – 1 ks mobilní telefon Huawei Y3 II Dual SIM black, á 2.590 Kč 

Všechny 4 mobilní telefony byli vyřazeny z majetku z důvodu neopravitelnosti (nerentabilní oprava). 

Byly vyřazeny z majetku organizace. Vyřazený majetek bude odúčtován z podrozvahové evidence 
99/901.  

 

Dále organizace předala nehmotný majetek – náklady na architektonickou projektovou soutěž o návrh 
„Kreativní centrum Brno“ Statutárnímu městu Brnu, Odboru územního plánování a rozvoje. Nehmotný 

majetek byl předán předávacím protokolem ke dni 1.12.2018. 
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