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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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1.1 Územní plánování
Zpracování návrhu nového Územního plánu města Brna
Jedním z hlavních úkolů KAM byla příprava návrhu nového Územního plánu města Brna (ÚPmB). Ve
čtvrtek 19. prosince 2019 KAM podle harmonogramu odevzdala tento návrh ke kontrole pořizovateli,
Odboru územního plánování a rozvoje MMB (OÚPR).
Návrh byl zpracován podle Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB, které vydalo Zastupitelstvo města Brna
v červnu 2018. Východiskem pro invariantní návrh byly tři varianty konceptu. Dále bude následovat jeho
veřejné projednání.

Zpracování změn platného územního plánu
Oddělení územního plánování pokračovalo také v přípravě návrhu změn platného Územního plánu města
Brna z roku 1994.
V únoru KAM odevzdala návrh více jak 250 změn označovaných souhrnně jako „balíček 43+“. V březnu
z nich Zastupitelstvo město Brna vybralo 150 změn ke zkrácenému postupu pořízení (změny ÚPmB
2019). V červenci KAM odevzdala návrh 150 změn pořizovateli.
V listopadu se za účasti KAM konala dvě veřejná projednání 150 změn, které organizoval OÚPR. Město
plánuje vydat tyto změny v roce 2020.
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Rozvoj brněnského výstaviště
V červnu KAM odevzdala ke kontrole OÚPR územní studii Lokalita brněnského výstaviště. Studie měla
za úkol prověřit možnosti širšího využití dnes monofunkčního nepropustného areálu výstaviště a jeho
začlenění do městské čtvrti a organismu města. Bude využita jako podklad pro pořizované změny
Územního plánu města Brna a pro nový územní plán a jako koncepční podklad pro umístění dalších
záměrů nebo projektů, včetně umístění multifunkční haly pro 12 tisíc diváků.

Příprava nové jižní čtvrti Trnitá
V roce 2019 KAM pracovala na aktualizaci územní studie nové jižní čtvrti z roku 2013. Aktualizaci
odevzdala v prosinci 2019 ke kontrole OÚPR. Cílem studie je nastavit základy městské infrastruktury,
parametry veřejných prostranství nebo protipovodňová opatření.
Projekt nové jižní čtvrti (nazývané nově jako čtvrť Trnitá) se zároveň stal strategickým projektem města
Brna, ve středu 30. října jeho zařazení do seznamu nejdůležitějších plánů města schválili brněnští radní.
Ředitele KAM Michala Sedláčka zároveň jmenovali vedoucím projektového týmu, který bude
katalyzátorem dalšího rozvoje území.

1.2 Data o městě
Interaktivní mapa maloobchodní sítě Brna
V lednu tým analýz a GIS zveřejnil interaktivní mapu maloobchodní sítě Brna. Přináší informace
o proměňujícím se sortimentu nebo velikosti prodejní plochy a ukazuje například i to, kolik objektů ještě
čeká na své nájemce nebo kde jsou obchody a služby lépe dostupné. Mapu najdete zde:
http://webmaps.kambrno.cz/webmaps.kambrno.cz/maloobchod/

Interaktivní mapa budov širšího centra Brna
V říjnu pracovníci týmu analýz a GIS zveřejnili interaktivní mapu budov v širším centru města. Mapa
obsahuje data z první fáze průzkumu budov z roku 2018, ve které KAM v zmapovala 15 959 stavebních
objektů, tedy asi 15 % z jejich celkového počtu na území města. V průzkumu budov bude KAM dále
pokračovat.
http://webmaps.kambrno.cz/budovy/
V roce 2019 KAM připravila také průzkum pracovních míst ve městě Brně. Výstupy budou opět
zveřejněny ve formě interaktivní mapy.
Výsledky průzkumů týmu analýz a GIS slouží jako podklady k urbanistickým a územním studiím nových
zástaveb, tedy i při práci na novém územním plánu, nebo pro přípravu 3D modelu města.
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1.3 Veřejný prostor
Chytrá čtvrť Špitálka
Předmětem mezinárodní otevřené ideové jednofázové soutěže byl návrh podoby chytré čtvrti
v nevyužívané části areálu tepláren v ulici Špitálka a okolí. Soutěž přilákala rekordních 27 účastníků
z ČR, Slovenska, Polska, Litvy, Velké Británie, Belgie i Singapuru.
Mezinárodní porota vybrala jako vítězný návrh autorů Jana Aulíka, Petry Skalické a Miloše Linharta
(architektonická kancelář Aulík Fišer architekti). Druhou cenu porota udělila návrhu Pelčák a partner
architekti, s.r.o., třetí cenu pak návrhu autorů Ing. arch. Veronika Kubalcová, Ing. arch. Jana Liptáková,
Ing. arch. Eva Kovářová. Výsledky vyhlásila Rada města Brna 20. března.

Stará hasička
V červnu KAM ve spolupráci s MČ Brno-Komín vyhlásila architektonickou otevřenou jednofázovou
projektovou soutěž o návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky).
Součástí návrhu byla také úprava přilehlého veřejného prostranství, na kterém se pořádají společenské
akce městské části. Návrhy byly zpracovány v podrobnosti architektonické studie. Odborná porota
vybrala jako vítězný návrh architektů Dipl. Ing. Janosch V.B. Welzien, Ing. arch. Štěpánka Úlehlová,
Ing. arch. Filip Herman. Součástí přípravy soutěže byla také participace s veřejností k připravovanému
zadání, která se konala 14. května.
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Příprava zadání velké vlakové soutěže
Jedním z úkolů roku 2019 byla také příprava mezinárodní soutěže na podobu budovy nového hlavního
nádraží a veřejných prostranství před a za nádražím. KAM ve spolupráci se SŽDC a městem pracuje na
zadání soutěže, která bude vypsaná v roce 2020.

Vydání knihy Principy tvorby veřejných prostranství
Město Brno, ve kterém se budou obyvatelé cítit dobře. Takový je cíl knihy Principy tvorby veřejných
prostranství. Představuje principy, podle kterých je možné vytvářet atraktivní, příjemné a bezpečné
ulice, náměstí, parky a další místa ve městě. Sloužit má především městu a městským částem jako
východisko pro zadávání úprav a rekonstrukcí veřejného prostoru. Zároveň má být průvodcem pro
architekty, projektanty i širokou veřejnost.
KAM vydala knihu v tištěné podobě v říjnu, kdy ji také slavnostně pokřtila na výstavě 3 roky pro Brno.
Pracoval na ni tým deseti autorů a více jak dvaceti spolupracovníků. Ukazuje velké množství dobrých
i špatných příkladů veřejných prostranství, a to pomocí fotografií a diagramů s doprovodným popisem.
Více jak dvě třetiny příkladů jsou z Brna.
V průběhu prosince uspořádala KAM celkem tři setkání pro zástupce města, městských částí a městských
firem. Cílem bylo jim knihu osobně představit a předat. Pro širokou veřejnost uspořádala KAM
autogramiádu knihy v prostorách knihkupectví Academia na Masarykově ulici, kde si mohou knihu také
fyzicky zakoupit.
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Projekt Čekárna na dolním nádraží
Od května do prosince – po dobu velké vlakové výluky – se na sedm měsíců zanedbaný prostor před
dolním nádražím proměnil na novou Čekárnu pro cestující. KAM byla autorem a realizátorem projektu,
jehož hlavním cílem bylo oživení oblasti, kde má v budoucnu vyrůst nové hlavní nádraží a nová jižní
čtvrť Trnitá.
Celkem osm kontejnerů nabídlo zázemí pro cestující, wifi, zásuvky pro dobíjení i venkovní občerstvení.
Součástí byla také výstava o historii a budoucnosti nové čtvrti Trnitá a vystavený model s novým hlavním
nádražím.
V červnu KAM uspořádala v prostorách Čekárny promítání filmu Skleněný pokoj, pro veřejnost byla akce
zdarma.
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1.4 Informace o městě
V roce 2019 připravilo oddělení Informací o městě celkem 56 vyjádření za primátorku města Brna ke
stavbám a území celoměstského zájmu dle přílohy č. 8 Statutu města Brna, 22 odborných vyjádření
a dalších 8 dopisů za primátorku města Brna.

1.5 Doprava
Zadání Severojižního kolejového diametru
V srpnu začalo oddělení dopravy pracovat na přípravě zadání studie proveditelnosti podzemní dráhy tzv.
Severojižního kolejového diametru, která má především odlehčit regionální i městské hromadné
dopravě, podpořit vlakovou dopravu a zlepšit dostupnost připravovaného nového hlavního nádraží
v poloze u řeky. Prověřeny budou po dohodě s Ministerstvem dopravy ČR tři varianty kolejového
diametru – sever města spojí přes historické centrum s hlavním nádražím metro, podzemní regionální
železnice, nebo podzemní tramvajová doprava. Upřesněna bude i trasa diametru.
Oddělení dopravy úzce spolupracuje s ostatními odděleními KAM, zejména se podílelo na Návrhu nového
ÚPmB a na Návrhu změn ÚPmB. Rovněž spolupracuje s oddělením Informace o městě na stanoviscích,
ve kterých je nutné posoudit dopravní řešení.
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1.6 Komunikace
Brněnská ozvučná deska – nová čtvrť Trnitá
Budoucnost nové čtvrti přiléhající z jihu k historickému jádru města Brna, rozvoj železniční dopravy
a městské infrastruktury, ale také protipovodňová opatření. Taková byla témata desátého setkání
diskusní platformy BOD, kterou KAM ve spolupráci s Kanceláří primátorky uspořádala 26. dubna
v prostorách nově otevřené budovy Vlněna Office Parku s výhledem na řešené území.
Kompletní videozáznamy z přednášek i diskuzí jsou dostupné na webu KAM.

Brněnská ozvučná deska – brownfieldy
Tématem podzimní Brněnské ozvučné desky, která se konala 11. září byly brněnské brownfieldy, jejich
potenciál, strategie i překážky rozvoje. Akce se uskutečnila v rekonstruované budově ZET office, první
stavbě Nové Zbrojovky ukazující další cestu proměny tohoto dříve průmyslového areálu.
Kompletní videozáznamy z přednášek i diskuzí jsou dostupné na webu KAM.
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Výstavy
Celkem KAM v roce 2019 pořádala pět výstav k architektonickým soutěžím, dále pak o třech letech
činnostech kanceláře a práci a životě městského architekta Michala Sedláčka.
• 14. února – 22. března: Sedm podob Brna budoucnosti, Urban centrum Brno
• 20. června – 31. července: Špitálka: Proměny chytré čtvrti, Urban centrum a nádvoří
Staré radnice
• 3. října – 8. listopadu: 3 roky pro Brno, Urban centrum Brno
• 15. listopadu – 6. prosince: Michal Sedláček, architekt – nástup do třetí třetiny, Urban
centrum Brno
• 21. listopadu – 6. prosince: Stará hasička – nové centrum Komína, radnice MČ BrnoKomín

Procházky s městským architektem
KAM pravidelně pořádá procházky s městským architektem, kde představuje veřejnosti zajímavá místa
brněnské architektury. V roce 2019 uskutečnila celkem devět akcí, průvodci byli opět odborníci spjatí
s tématem procházky. V létě pak navíc uspořádala letní kino v Čekárně na dolním nádraží.
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•

24. ledna: Procházka do Sokola, host Robert Václavík

•

28. února: Procházka do FIT VUT, host Aleš Burian

•

19. března: Procházka do Jalty, host Tomáš Zvára

•

23. dubna: Procházka do vily Stiassni a Centra obnovy památek architektury 20.
století, hosté Vlasta Loutocká a Milan Rak

•

4. června: Procházka krajinami arboreta, host Ivar Otruba

•

26. června: Cykloprojížďka s městským architektem, host Hana Kobzová

•

27. července: Lužánkami s architekty, host Olga Nováková

•

7. října: Procházka ulicemi nové čtvrti Trnitá, host Martin Všetečka

•

21. listopadu: Procházka Kam s vodou, host Jiří Vítek a Radim Vítek
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2 Plnění úkolů v personální oblasti
2.1 Struktura a počet zaměstnanců ke konci sledovaného období
Struktura zaměstnanců
Oddělení KAM
Administrativy

Veřejného prostoru

Územního plánování

Dopravy

Funkce zaměstnance
ředitel KAM
interní auditor
vedoucí oddělení
asistentka účetní
asistentka ředitele
asistentka KAM
správce IT
uklízečka
vedoucí oddělení
architekt
architekt
organizátorka soutěží
architekta
vedoucí oddělení
vedoucí týmu analýz a GIS
vedoucí týmu územního plánu
vedoucí týmu změn územního plánu
urbanistka
architektka
architektka
architektka
architektka
junior architektka
junior architektka
architektka/fotografka
právník
právnička
sociální geograf
specialista na GIS
specialista na GIS
specialista na GIS
specialista na GIS
specialista na GIS
specialista na GIS
krajinářský architekt
specialista vodohospodář
vedoucí oddělení
specialista dopravy
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Informací o městě

Komunikace

specialista dopravy
vedoucí oddělení
odborný referent – sektory města
koordinátorka městských projektů
právní specialista
vedoucí oddělení
specialista komunikace
redaktor, sociální média
grafička

V roce 2019 vznikly v rámci oddělení územního plánování 3 týmy. Každý tým má vedoucího, který
zodpovídá vedoucí oddělení územního plánování.
K 31. 12.2019 byl fyzický počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 47 osob a přepočtený evidenční
počet zaměstnanců 41,5. Tabulka zobrazuje fyzický evidenční počet zaměstnanců v pololetí a na konci
roku 2019.
Oddělení KAM
Administrativy
Veřejného prostor
Územní plánování
Informací o městě
Komunikace
Dopravy
Celkem:

Fyzický evidenční počet ke dni
30.6.2019
6 (z toho 2 na částečný úvazek)
5
18 (z toho 4 na částečný úvazek)
4 (z toho 3 na částečný úvazek)
5
2 (z toho 2 na částečný úvazek)
40

Fyzický evidenční počet ke
dni 31.12.2019
8 (z toho 2 na částečný úvazek)
5
23 (z toho 5 částečné úvazky)
4 (z toho 2 částečný úvazek)
4
3 (z toho 3 částečný úvazek)
47

2.2 Struktura a průměrné přepočtené počty zaměstnanců za sledované
období
Tabulka zobrazuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pololetí a na konci roku 2019.
Oddělení KAM
Administrativy
Veřejného prostor
Územního plánování
Informací o městě
Komunikace
Dopravy
Celkem:

Průměrný přepočtený
evidenční počet ke dni
30.6.2019
4,36
5,29
14,02
2,85
4,22
1,20

31,95

Průměrný přepočtený
evidenční počet ke dni
31.12.2019 (plán)
5,32 (5,0)
5,15 (7,0)
16,20 (16,0)
2,89 (6,0)
4,28 (5,0)
1,44 (3,0)

35,28 (42)

KAM v průběhu roku 2018 dostala za úkol vypracování Návrhu nového ÚPmB a územních studií.
V průběhu roku 2019 KAM posilovala zejména tým územního plánování.
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2.3 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období – skutečný stav
Oddělení KAM
Administrativa
Veřejný prostor
Územní plán
Informace
o městě
Komunikace
Doprava
Celkem:

stav
k 31.12.2018
5
4
11

0
1
1

rodičovská
dovolená
1
1
0

stav
k 31.12.2019
8
5
23

1

3

0

4

2
1
21

3
0
8

0
0
2

4
3
47

přijato

odešlo

2
2
13

6
5
2
33

V roce 2019 přešli 2 zaměstnanci do oddělení Územního plánování z oddělení Informace o městě. Jsou
zahrnuty ve statistice přírůstku a úbytku jednotlivých oddělení. Zaměstnankyně oddělení Administrativy
na rodičovské dovolené je započtena ve fyzickém stavu k 31.12.2019.

2.4 Průměrné platové třídy a průměrné platy za sledované období
Průměrná platová třída vedoucích zaměstnanců:
Průměrná mzda vedoucích zaměstnanců:

12 třída
53.538 Kč

Průměrná platová třída řadových zaměstnanců:
Průměrná mzda řadových zaměstnanců:

11 třída
32.037 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 2019 nebyly evidovány žádné pracovní úrazy.
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3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření
3.1 Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek za rok 2019 byl 298.614,03 Kč. Celkové výnosy za sledované období činily
28.541.727,09 Kč a celkové náklady za sledované období činily 28.243.113,06 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 měla ve sledovaném období výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb. KAM vydala publikaci
Principy tvorby veřejných prostranství, kterou si veřejnost může v tištěné podobě zakoupit přes stránky
KAM nebo v nakladatelství Academia. Další výnosy KAM tvoří příjmy od nájemců budovy na Zelném
trhu 13, kterou má KAM ve správě. Tyto výnosy jsou součástí příspěvku zřizovatele s vazbou na příjmy
z pronájmu.
KAM v roce 2019 měla příjmy z doplňkové činnosti „Poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků“.

3.2 Vývoj rozpočtu KAM v průběhu r. 2019
tis. Kč
úpravy
rozpočtové
opatření
schválený
rozpočet
úprava č. 1
úprava č. 2
úprava č. 3
úprava č. 4
úprava č. 5
Úprava č. 1

+

-

Transfery do
rozpočtu KAM

Investiční
transfery

34 534
RO/40/2019/ZMB
RO/94/2019/ZMB
RO/139/2019/ZMB
RO/140/2019/ZMB
MČ Brno-Komín

54
841
5 875
245
760

neinvestiční účelový příspěvek na financování:
areál Dolního nádraží „Čekárna“

25 522

34 588
35 429
41 304
25 767
42 064
54 tis. Kč

Úprava č. 2

navýšení provozního příspěvku v souvislosti s odměňováním zaměstnanců PO
města Brna od 1. ledna 2019
841 tis. Kč

Úprava č. 3

neinvestiční účelové příspěvky na financování:
příprava podkladů pro soutěž ŽUB
125 tis. Kč
ortofotomapa a šikmé snímkování pro 3D vizualizace území s fotorealistickými
fasádami
450 tis. Kč
komunikace R43 - dopravně urbanistické řešení
s vizualizacemi území
3 100 tis. Kč
Urbanisticko-architektonická jednofázová soutěž
cyklostezka na přehradě
2 200 tis. Kč
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Úprava č. 4

investiční účelové příspěvky na financování:
model k soutěži komunikace R43
model k soutěži cyklostezka na přehradě

135 tis. Kč
110 tis. Kč

Úprava č. 5

neinvestiční účelový příspěvek na financování:
soutěž „stará Hasička“

760 tis. Kč

Vyúčtování neinvestičních účelových příspěvků:

příspěvek

Schválený
příspěvek

vyčerpáno do
31.12. 2019

vráceno
v roce 2020

Ponecháno
k využití
v roce 2020

Mezinárodní urbanistická otevřená
jednofázová ideová soutěž pro oblast
Špitálka

1 859 000,00

1 598 294,00

260 706,00

0,00

Opravy objektu Zelný trh 13

1 500 000,00

545 435,00

104 565,00

850 000,00

700 000,00

423 016,00

276 984,00

0,00

380 000,00

182 831,00

197 169,00

0,00

54 000,00

54 000,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

125 000,00

450 000,00

399 300,00

50 700,00

0,00

3 100 000,00

0,00

0,00

3 100 000,00

2 200 000,00

52 000,00

0,00

2 148 000,00

760 000, 00

637 588,85

122 411,00

0,00

10 368 000,00

3 254 876,00

760 000,00

637 588,85

Územní studie Jižní čtvrť
Územní studie Lokalita brněnského
výstaviště
Areál Dolní nádraží
Příprava podkladů pro soutěž ŽUB
Ortofotomapa a šikmé snímkování pro
3D vizualizace území s fotorealistickými
fasádami
Komunikace R43 - dopravně
urbanistické řešení s vizualizacemi
území
Urbanisticko-architektonická
jednofázová soutěž cyklostezka na
přehradě
Soutěž „stará Hasička“ (od MČ BrnoKomín)
CELKEM MMB
CELKEM MČ Brno-Komín
CELKEM

890 124,00 6 223 000,00
122 411,00
1 012 535,00
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Vyúčtování investičních účelových příspěvků:

transferu na investice
Zpracování Návrhu nového
ÚPmB

Schválené
příspěvky

čerpáno od
MMB

vyčerpáno do
31. 12. 2019

vráceno
v roce 2020

12 000 000,00

11 520 401,88

11 291 431,74

228 970,14

Technické zhodnocení
objektu Zelný trh 13
Zpracování Návrhu změn
ÚPmB

5 722 000,00

4 912 848,11

4 912 848,11

0,00

7 800 000,00

2 999 055,26

2 999 055,26

0,00

Model k soutěži R43
Model k soutěži
cyklostezka na přehradě

135 000,00

127 715,50

127 715,50

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

25 767 000,00

19 560 020,75

19 331 050,61

228 970,14

CELKEM MMB

Transfery podléhají zúčtování s MMB, byly ve stanovených termínech vyúčtovány. Jejich použití bylo
v souladu se stanovenými podmínkami.
Model k soutěži cyklostezka na přehradě (110 tis. Kč) byl převeden do rozpočtu na rok 2020.
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3.3 Výnosy
v tis. Kč

Výnosy celkem
Výnosy za
vlastní výkony
a za zboží
Výnosy z
transferů
Z toho: Výnosy
z transferů od
zřizovatele
Z toho: výnosy
z transferů od
MČ
Ostatní výnosy

Skutečnost
k
31.12.2018
26 453

schval.
roz.
2019
34 534

Upravený
rozpočet
k 31.12.2019
42 064

0

0

26 299
26 003
296

Skutečnost
k 31.12.2019

Skuteč./SR
%

Skuteč./UR
%

28 542

82,6

67,9

0

118

0

0

34 534

42 064

28 424

82,3

67,6

34 534

41 304

27 786

80,5

67,3

760

638

83,9

154

Výnosy KAM tvoří zejména transfer od zřizovatele. KAM dostala transfer od MČ Brno-Komín na pořádání
soutěže „stará Hasička“. KAM měla ve sledovaném období výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb.
KAM vydala publikaci Principy tvorby veřejných prostranství, kterou si veřejnost může v tištěné podobě
zakoupit přes stránky KAM nebo v nakladatelství Academia. Další výnosy KAM tvoří příjmy od nájemců
budovy na Zelném trhu 13, kterou má KAM ve správě. Tyto výnosy jsou součástí příspěvku zřizovatele
s vazbou na příjmy z pronájmu.
KAM v roce 2019 měla příjmy z doplňkové činnosti „Poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků“.
Odchylka od plánovaného rozpočtu na rok 2019 je zapříčiněna hlavně zpožděním některých plánovaných
akcí a jejich posunem do roku 2020.
Rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem je zapříčiněn:
- převodem nevyčerpaných neinvestičních účelových příspěvků,
- a sníženým čerpáním provozního příspěvku v důsledku zpoždění některých akcí.
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3.4 Náklady
v tis. Kč
Skutečnost
k
31.12.2018
Náklady
celkem
Spotřeba
materiálu
Spotřeba
energie
Služby
Z toho:
Opravy a
udržování
Mzdové
náklady
Z toho:
náklady na
platy
Sociální
pojištění a
sociální
náklady
Odpisy
dlouhodobého
majetku
Ostatní
náklady

schval.
roz.
2019

Upravený
rozpočet
k 31.12.2019

Skutečnost
k 31.12.2019

Skuteč./SR
%

Skuteč./UR
%

26 453

34 534

42 064

28 243

81,8

67,1

398

500

1 375

1 825

365,0

132,7

246

500

500

373

74,6

74,6

5 515

7 034

9 288

5 229

74,3

56,3

147

1 500

1 500

174

11,6

11,6

13 809

15 300

15 889

19 503

127,5

122,7

11 169

12 900

13 460

15 874

123,1

117,9

4 646

7 300

7 552

6 718

92,0

89,0

1 661

1 700

1 700

1 137

66,9

66,9

178

2 200

5 760

-6 542*

-297,4

-113,6

*Ostatní náklady tvoří celkovou výši 3.697 tis. Kč. V tabulce byla od této částky odečtena částka
10.239 tis. Kč, která tvoří aktivaci majetku (náklady na zpracování Návrhu změn ÚPmB a Návrhu 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 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 331/13 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
1.137.345,25 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. 2019
Běžný účet:
Účet FKSP:

11.494.959,37 Kč
513.477,52 Kč

3.6 Pohledávky a závazky
KAM uhradil veškeré došlé faktury a smluvní závazky se splatností do 31.12.2019 řádně a včas.
K 31.12.2019 byly vykázány krátkodobé závazky vyplývající z činnosti organizace (zaměstnanci, sociální
a zdravotní pojištění, daně) v celkové výši 4.001.118,32 Kč. V krátkodobých závazcích je také zahrnuta
částka 1.241.505,14 Kč (nevyčerpaná část neinvestičních účelových příspěvků a investiční účelový
příspěvek), kterou organizace řádně vrátila v únoru 2020:
- ve výši 1.119.094,14 Kč do rozpočtu města,
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-

ve výši 122.411 Kč do rozpočtu MČ Brno-Komín.

KAM eviduje dlouhodobé závazky v celkové výši 6.223.000 Kč. Tuto částku tvoří účelové neinvestiční
příspěvky ponechané k využití v roce 2020.
KAM má krátkodobé pohledávky v celkové výši 1.163.760,60 Kč. Tyto pohledávky tvoří zejména
pohledávky vůči zřizovateli a odběratelům, dále krátkodobé poskytnuté zálohy a náklady příštích období.

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 investiční transfer na pořízení modelů k soutěžím R43 a cyklostezka na
přehradě.
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
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet

Částka
12.000.000 Kč
7.800.000 Kč

Schválený rozpočet

5.722.000 Kč

RO č. 140/2019/ZMB

135.000 Kč

RO č. 140/2019/ZMB

110.000 Kč

RO č. 588/2019/ZMB

-110.000 Kč

Celkem

25.657.000 Kč

Účel
Zpracování Návrhu ÚPmB
Zpracování Návrhu změn ÚPmB
Technické zhodnocení objektu Zelný
trh 13
Model k soutěži R43
Model k soutěži cyklostezka na
přehradě
Tvorba rezervy na základě
očekávaného nedočerpání kapitálových
výdajů roku 2019 – Model k soutěži
cyklostezka na přehradě

Skutečnost
11 291 431,74 Kč
2.999.055,26 Kč
4.912.848,11 Kč
127.715,50 Kč
0 Kč

13.331.050,61 Kč

Vyúčtování výše uvedených investičních transferů je uvedeno v tabulce na str. 17.
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4 Komentář k tabulce „Plán tvorby a čerpání peněžních fondů“
Název fondu
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
Fond investic

Stav
k 1.1.2019

tvorba

0
343
259
2 118

Zdroje celkem

Použití celkem

0
701
259
22 815

0
169
0
20 432

0
358
0
20 697

v tis. Kč
Stav
k 31.12.2019
0
532
259
2 383

Fond investic
Fond investic je tvořen z přídělu odpisů ve výši 1.137.340,25 Kč a investičního příspěvku
19.560.020,75 Kč. Zůstatek k 31.12.2019 činí 2.383.004,31 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
v roce 2019 nebylo. Zůstatek k 31.12.2019 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 předchozích roků a jednotlivým přídělem z mezd.
Čerpání z fondu bylo dle plánu. Zůstatek k 31.12.2019 činí 531.689,36 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 2019 obsahoval provedení čtyř interních auditů, a to auditu provedení
periodické inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018, audit realizace doporučení vycházejících
z interních auditů provedených interním auditorem v průběhu roku 2018, audit fondu kulturních
a sociálních potřeb a audit - prověření realizace vnitřního kontrolního systému. Všechny audity uvedené
v ročním plánu interního auditu byly realizovány, mimořádný audit nad rámec plánu v průběhu roku
2019 proveden nebyl. V rámci provedených auditů nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by
nepříznivě ovlivnily činnost příspěvkové organizace a které by závažně snižovaly její finanční výkonnost.
Realizace doporučení vzešlých z provedených auditů bude interním auditorem prověřena v průběhu roku
2020.
Součástí činnosti interního auditora byla také konzultační činnost ve vztahu ke způsobu provádění řídící
kontroly u některých typů finančních operací, oblasti vnitřních předpisů organizace, problematice
rozpočtu organizace, použití fondů organizace a dalších témat souvisejících zejména s hospodařením
organizace. Koncem roku probíhala příprava střednědobého plánu interního auditu a ročního plánu
interního auditu na následující rok.
Zřizovateli byla začátkem roku 2020 v souladu s příslušnými ustanoveními Zásad vztahu orgánů
statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím předána zpráva o výsledcích finančních kontrol za
rok 2019.

5.2 Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací za
předchozí rok
V Kanceláři architekta města Brna byly 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 2018. 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 stanovených podmínek a postupů při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených
operací; provádění včasných a přesných zápisů o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích
a automatických informačních systémech a na zajišťování 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, tj. Návrh rozpočtu PO
na rok 2020 a Plán tvorby čerpání peněžních fondů k 31.12.2020. 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 31.12.2019 vydal dne 16.12.2019 ředitel KAM příkaz
ředitele č. 01/2019 – provedení periodické inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019.
Příkaz byl zpracování 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
31.12.2019.
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 06.01.2020 do
31.01.2020.
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovaných rozdílech. Nebyl zjištěn inventarizační rozdíl.
Organizace předala nehmotný majetek – náklady na architektonickou užší jednofázovou projektovou
soutěž o návrh „Sociální zdravotní komplex Červený kopec“ Statutárnímu městu Brnu, Odboru územního
plánování a rozvoje. Nehmotný majetek byl předán předávacím protokolem ke dni 1.4.2019.
Organizace předala hmotný majetek – fyzický model k jednofázové ideové soutěži „Mendlovo náměstí“
Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed. Hmotný majetek byl předá předávacím protokolem
ke dni 15.04.2019.
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V Brně dne 27.2.2020
vypracoval:

schválil:

…………………………………………….
Bc. Tereza Voltrová
vedoucí Administrativy

…………………………….……………
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
ředitel KAM
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Přílohy

27

Vzor č. 5
Plnění rozpočtu příspěvkové organizace k 31.12.2019
Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p.o.
Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1. náměstka primátorky MMB
v tis. Kč
Schválený rozpočet
2019 (R8/007.)

Upravený rozpočet
k 31.12. 2019

Skutečnost
k 31.12. 2019

Skutečnost/SR
(v %)

Skutečnost/UR
(v %)

Výnosy celkem
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
z toho: Výnosy za čestné vstupenky
Výnosy z transferů
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele
Výnosy z transferů od městských částí
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím
Ostatní výnosy

34 534

42 064

28 542
118

82,6

67,9

34 534
34 534

42 064
41 304
760

28 424
27 786
638

82,3
80,5

67,6
67,3
83,9

Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
z toho: Opravy a udržování
Mzdové náklady
z toho: Náklady na platy
Sociální pojištění a sociální náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Daň z příjmů
Ostatní náklady

34 534
500
500
7 034
1 500
15 300
12 900
7 300
1 700

42 064
1 375
500
9 288
1 500
15 889
13 460
7 552
1 700

28 243
1 825
373
5 229
174
19 503
15 874
6 718
1 137

81,8
365,0
74,6
74,3
11,6
127,5
123,1
92,0
66,9

67,1
132,7
74,6
56,3
11,6
122,7
117,9
89,0
66,9

2 200

5 760

-6 542

-297,4

-113,6

Výsledek hospodaření po zdanění
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši
uloženého odvodu z fondu investic) v %
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši
zaúčtovaných odpisů) v %
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok
Průměrný plat (v Kč)

299
299
0,4
0,4
0,4
25 522

25 657

19 331

75,7

75,3

36,0
29 861

36,0
31 157

35,3
37 517

97,9
125,6

97,9
120,4

V Brně dne: 07.02.2020
Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová
Stanovisko odvětvového útvaru: Úsek 1. náměstka primátorky MMB souhlasí a převzal dne
Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku

Schválil(a):

doc Ing. arch. Michal Sedláček

Vzor č. 2

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31.12. 2019
Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p. o.
Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1. náměstka primátorky MMB
v tis. Kč
FOND INVESTIC

Stav k 1.1.
2019

2 118

Tvorba
Příděl ve výši odpisů DHM a DNM
Transfer na investice od zřizovatele
Transfer na investice ze státních fondů a
jiných veřejných rozpočtů
Výnos z prodeje svěřeného DHM
Dary a příspěvky od jiných subjektů
Výnosy z prodeje DHM ve vlastnictví p.o.
Převod z rezervního fondu
Celkem tvorba

Čerpání
Plán
Skutečnost
1 700
1 137 Financování investičních výdajů
25 522
19 560 Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

Plánovaný
Plán
Skutečnost stav k 31.12.2019
27 100
20 391

Odvod do rozpočtu zřizovatele
Navýšení prostředků určených na financování údržby a oprav majetku

27 222

20 697 Celkem čerpání

41

Skutečnost
k 31.12.2019

2 240

2 383

Plánovaný
stav k 31.12.2019

Skutečnost
k 31.12.2019

259

259

Plánovaný
stav k 31.12.2019

Skutečnost
k 31.12.2019

Plánovaný
Plán
Skutečnost stav k 31.12.2019
200
169
413

Skutečnost
k 31.12.2019

27 100

20 432

REZERVNÍ FOND

Stav k 1.1.
2019

259

Čerpání

Tvorba
Plán

Skutečnost

Plán

Skutečnost

Další rozvoj činnosti
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně
Úhrada ztráty za předchozí léta
Posílení fondu investic
Ostatní
Celkem čerpání

Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
Peněžní dary
Ostatní

Celkem tvorba

FOND ODMĚN

Stav k 1.1.
2019

Čerpání

Tvorba
Plán
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření

Skutečnost

Plán

Skutečnost

Odměny zaměstnancům
Překročení prostředků na platy
Celkem čerpání

Celkem tvorba

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Stav k 1.1.
2019
343

Čerpání

Tvorba
Plán
Skutečnost
270
358 Úhrada potřeb zaměstnanců

Příděl do fondu na vrub nákladů
Ostatní
Celkem tvorba

V Brně dne:
Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová

270

10.02.2020

358 Celkem čerpání

200

Schválil(a): doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Stanovisko odvětvového útvaru: Úsek 1. náměstka primátorky MMB souhlasí,
Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku
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