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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: 

 

a. Zajišťovat tvorbu územních celoměstských analytických a koncepčních dokumentů 

v oblasti územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury a péče o veřejný 

prostor. 

b. Monitorovat, koordinovat a dbát na soulad strategického plánování a rozvoje, 

územního plánování a rozvoje, infrastruktury města a veřejného prostoru. 

c. Zpracovávat územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci zadané 

Magistrátem města Brna. 

d. Zajišťovat organizaci urbanistických a architektonických soutěží a dále veřejných 

zakázek včetně zastupování zřizovatele jako zadavatele veřejných zakázek a agendy 

s tím související. 

e. Vyhledávat a iniciovat řešení klíčových témat a projektů souvisejících s fyzickým 

rozvojem města a kvalitou života ve městě. 

f. Připravovat podklady pro činnost samosprávy v oblasti urbanismu, územního rozvoje 

a péče o veřejný prostor. 

g. Zajišťovat tvorbu koncepcí prostorových dat o městě; zajišťovat, aktualizovat 

a interpretovat geodata. 

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

plánování a rozvoje, péče o veřejný prostor a infrastruktury prostorových 

informací. 

i. Zastupovat zřizovatele jako účastníka územních řízení na základě udělené plné 

moci. 

j. Zajišťovat vodohospodářskou koncepci města. 

k. Zajišťovat vybrané činnosti v rámci těchto oblastí: 

  - protipovodňová opatření, 

  - adaptační opatření s využitím modrozelené infrastruktury.  
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1.1 Územní plánování 

Návrh nového Územního plánu města Brna 
 
Návrh nového Územního plánu města Brna (ÚPmB) byl zveřejněn 24. března a až do 30. 

června měli Brňané čas na seznámení se a jeho připomínkování. Za tu dobu KAM zodpověděla přes tisíc 
dotazů veřejnosti a rozdala dva tisíce tištěných průvodců. KAM prezentovala návrh třikrát v živém 

vysílání, čtyřikrát na setkáních s veřejností Plán jede k vám! a navštívila zastupitelstva deseti městských 
částí. Prezentovali jsme návrh starostům, odborům magistrátu i zastupitelským klubům, odborné 

veřejnosti i dalším zájmovým skupinám. Maraton zakončila dvě veřejná projednání na brněnském 

výstavišti, která proběhla 22. a 23. června. 
 

Od července začalo oddělení územního plánování spolupracovat na vypořádávání připomínek 
k návrhu ÚPmB zaslaných na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB). 

 

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. 

Informace o návrhu nového ÚPmB https://kambrno.cz/uzemniplan/  

 

 
 
 
  

https://kambrno.cz/uzemniplan/
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Změny platného územního plánu 
 
Oddělení územního plánování pokračovalo také v přípravě návrhů změn platného Územního plánu města 

Brna z roku 1994. 

KAM dokončila podobu více než stovky změn územního plánu Změny ÚPmB 2019, které byly 

projednány takzvaným zkráceným postupem pořizování. Po veřejném projednání a vypořádání 

připomínek a námitek změny předala 11. května OÚPR MMB a 16. června byly schváleny Zastupitelstvem 
města Brna. Jde převážně o menší změny, úpravy zahrad na plochy pro stavbu rodinných domů, 

navýšení pater domů či velikosti podlažní plochy, až po větší proměny bývalých průmyslových areálů ve 
Slatině, Maloměřicích nebo Obřanech na plochy pro bydlení či smíšené. Cílem bylo vydat tento velký 

balík změn ještě před vydáním nového územního plánu. 

 
KAM zároveň přepracovala změny v šesti lokalitách pojmenované jako Změny ÚPmB 2020 a Změna 

ÚPmB Cacovická-Soběšická. Jejich veřejná projednání proběhla 20. a 21. července, námitky bylo 
možné podávat do 27. a 28. července. V listopadu KAM odevzdala městu Brnu návrh změny stávajícího 

územního plánu mezi ulicemi Mlýnská a Cejl – Změna ÚPmB Brněnská třída.  

 
Aktuální přehled změn ÚPmB najdete na Portálu územního plánování města Brna. 

 

 
 

  

https://upmb.brno.cz/platny-uzemni-plan/zmeny-uzemniho-planu/
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Územní studie Lokalita brněnského výstaviště 
 
Jak by se mohla proměnit západní část areálu brněnského výstaviště a jeho okolí v návaznosti na stavbu 

multifunkční sportovní haly. Prověřit možnosti otevření a rozvoje území, včetně dopravního napojení, 
bylo úkolem územní studie, kterou pro město zpracovala Kancelář architekta města Brna v dubnu 2020. 

 

Cílem územní studie bylo zajistit vhodný poměr mezi veletržním provozem, který je primární funkcí 
areálu výstaviště, a dalšími funkcemi, které by umožnily rozvoj území (služby, rekreace, bydlení apod.). 

Zároveň měla posoudit napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, řešení pěší a cyklistické 
dopravy a propojení areálu BVV trasami od Mendlova náměstí, ulice Hlinky směrem k řece Svratce 

a koupališti Riviéra. 

 
Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území – v těch částech, kde je v souladu 

s platným Územním plánem města Brna. V částech, které nejsou plně v souladu s platným ÚPmB, bude 
využita jako podklad pro změnu ÚPmB a případně pro návrh nového ÚPmB. 

 

Územní studie: https://kambrno.cz/brnenske-vystaviste/ 
  

 
 

Územní studie lokalita Bosonohy 
 

V září začala KAM pracovat na územní studii, která má stanovit podmínky pro výstavbu v městské části 
Brno-Bosonohy. Sloužit bude jako aktuální plánovací podklad pro územní plánování. V částech, kde bude 

https://kambrno.cz/brnenske-vystaviste/
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v souladu s platným územním plánem, jako podklad pro rozhodování v území. Cílem je vytvořit novou 

část Bosonoh a centrum s občanskou vybaveností, která místu chybí, a vyřešit tamní dopravní problémy. 
První setkání se zapojenými institucemi uspořádala KAM 3. listopadu. 

 

 
 

Územní studie Západní brána 
 
Začátek listopadu znamenal pro KAM také zahájení prací na územní studii lokality Západní brána 

v městské části Brno-Starý Lískovec. Na tuto oblast při ulici Jihlavská se soustředí mj. návrh nového 
ÚPmB a je určena pro obytnou zástavbu a komerční a občanskou vybavenost. Lokalita je dlouhodobě 

sledována jako území pro výškové stavby, protože nenarušuje panorama města, například vyhlídku na 

Špilberk nebo Petrov. 
 

1.2 Data o městě 

Interaktivní mapa pracovních míst v Brně 
 

V květnu tým analýz a GIS zveřejnil interaktivní mapu pracovních míst v Brně, sloužit bude především 
pro územní plánování a dopravní modelování. Zobrazit lze oblasti s vyšší koncentrací pracovních aktivit, 

stejně jako charakter zástavby ovlivněný počtem pracovních míst na jedné straně a počtem obyvatel 
i charakterem území na straně druhé. 

 

Aplikace: http://webmaps.kambrno.cz/webmaps.kambrno.cz/pracovnimista/ 

http://webmaps.kambrno.cz/webmaps.kambrno.cz/pracovnimista/
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Mapa s 3D modely brněnských budov 
 
Tým datových analytiků KAM přidal v říjnu novou funkci webové aplikaci Budovy v Brně. Uživatelé si 

díky ní mohou v trojrozměrném zobrazení prohlédnout, jak se mění využití různých podlaží i částí budov 
v historickém centru města. Mapa navíc znázorňuje, jakou plochu budovy či jejího patra různé funkce 

zaujímají. Mapová aplikace a data z ní jsou užitečná k přípravě návrhu nového územního plánu a jiných 

územních studií a analytických podkladů. Novinkou je i možnost uživatelů posílat k zaznačeným 
informacím zpětnou vazbu prostřednictvím online formuláře. 

 
Aplikace: http://webmaps.kambrno.cz/budovy/  

 

 
 

Aktualizace územně-analytických podkladů 
 
V dubnu se KAM stala novým zpracovatelem územně analytických podkladů (ÚAP) pro město Brno. Tuto 

aktualizaci dokončila v listopadu 2020. Územně analytické podklady jsou obsáhlým souhrnem dat 

o městě, který slouží jako zdroj informací pro přípravu územního plánu, územních studí nebo 
rozhodování o stavebních záměrech. Jeho poslední aktualizace se uskutečnila v roce 2016 a další je 

třeba připravit v roce 2024. 

Územně analytické podklady: https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemne-analyticke-

podklady/ 

  

http://webmaps.kambrno.cz/budovy/
https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemne-analyticke-podklady/
https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemne-analyticke-podklady/
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1.3 Nová čtvrť 

Územní studie Nová čtvrť 
 

KAM připravila aktualizaci územní studie nové jižní čtvrti vypracované v roce 2013. Aktualizovaná studie 

byla od 24. července zveřejněná na stránkách města Brna a do 23. září 2020 k ní bylo možné podávat 
připomínky. Studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území v těch částech, 

kde bude v souladu s platným ÚPmB, a ve vyznačených částech jako podklad pro pořizování územně 
plánovací dokumentace. 

 

Územní studie https://kambrno.cz/novactvrt/  

Průzkum historického viaduktu 
 
V prosinci začaly práce na průzkumu historického viaduktu z 19. století, který leží přes sto let zasypaný 

kamením pod železničním valem. První zkušební měření zorganizovala KAM 1. prosince. S jeho 

odhalením město počítá v souvislosti se stavbou nové jižní čtvrti Trnitá a přesunem stávajícího hlavního 
nádraží. Má tvořit přes 600 metrů dlouhou promenádu pro pěší i cyklisty, která spojí centrum Brna 

a nábřeží Svratky. 
 

 
  

https://kambrno.cz/novactvrt/
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1.4 Veřejný prostor 

Architektonicko-urbanistická soutěž na podobu náměstí Míru 
 

KAM v prosinci vyhlásila architektonicko-urbanistickou soutěž na podobu náměstí Míru a dostavbu 

bývalého vojenského areálu v ulici Lerchova. Do přípravy zadání soutěže v průběhu roku zapojovala 
odbornou i širokou veřejnost. Součástí přípravy zadání soutěže byl kulatý stůl s klíčovými aktéry 

v území, který se konal začátkem února v KAM. Následovala participace s veřejností, v prostorách 
Cyrilometodějské církevní základní školy Brno za účasti zhruba dvě stě občanů. Cílem byl sběr podnětů 

a názorů k tématu, který probíhal také prostřednictvím webového dotazníku. 

 
Původně plánované druhé setkání k návrhu zadání soutěže bylo na podzim zrušeno kvůli vyhlášenému 

nouzovému stavu. KAM proto připravila pro veřejnost videoprezentaci vysvětlující dosavadní průběh 
přípravy soutěže, principy jejího zadání i nastávající kroky. Prezentaci doprovázel také dotazník pro 

veřejnost a přímo na náměstí Míru také informační panely. 

Zadání soutěže schválila na začátku prosince Rada města Brna. Úkolem soutěžících je navrhnout úpravu 

náměstí včetně tramvajové smyčky a vstupu do parku Kraví hora. Součástí návrhu bude také nový 

polyfunkční dům se službami, obchody, komunitním centrem a byty. Návrhy mohou architekti 
odevzdat do 9. dubna 2021. 

Zadání soutěže: https://kambrno.cz/souteze/dostavba-a-uprava-namesti-miru/  
 

 
 

https://kambrno.cz/souteze/dostavba-a-uprava-namesti-miru/
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Studie částečných úprav Mendlova náměstí 
 
Oddělení veřejného prostoru připravilo studii na částečné úpravy veřejného prostranství na Mendlově 

náměstí, ty mají navázat na plánovanou výměnu parovodů. Cílem částečných úprav je přinést zlepšení 
stavu náměstí pro tisíce lidí, kteří ho každý den užívají. Zároveň vytvoří důstojný prostor pro umístění 

uměleckého díla k příležitosti 200 let od narození J. G. Mendela. 

 
Studie: https://kambrno.cz/mendlovo-namesti/  

 

Koordinační studie na úpravu ulice Česká 
 

Česká ulice je jednou z posledních důležitých ulic v centru města, které neprošly rekonstrukcí povrchu. 
V souvislosti s plánovanými investičními záměry v sousedních ulicích a realizací kolektoru pod ulicí Česká 

(předpoklad dokončení je rok 2026) připravila KAM koordinační studii s cílem sladit zdejší stavební akce 
a vytvořit veřejný prostor odpovídající významu ulic v historickém jádru města. Součástí je návrh nové 

dlažby pro Českou, Veselou, Solniční a další ulice v okolí a vytvoření pobytového místa na náměstíčku 

před budovou Convalaria. 
 

Studie: https://kambrno.cz/ceska/  
 

 
 
  

https://kambrno.cz/mendlovo-namesti/
https://kambrno.cz/ceska/
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Mezinárodní architektonická soutěž na nové hlavní nádraží 
 
Zpracováním mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické soutěže o návrh nového 

hlavního nádraží pověřil město Brno v lednu 2019 Řídící výbor Železničního uzlu Brno. Společnými 

zadavateli soutěže jsou město Brno a státní organizace Správa železnic. Přípravou a organizací soutěže 
je pověřena KAM. Soutěž byla zahájena v pondělí 31. srpna. 

 
Jde o užší dvoufázovou soutěž. Tři ateliéry (autoři hlavních nádraží Vídně, Berlína a Amsterdamu) byly 

vyzvány k účasti v soutěži přímo, dalších devět účastníků vybrala ze zaslaných portfolií soutěžní porota. 
Architekti mohli zaslat svá portfolia do 19. října. V první fázi rozpracuje dvanáct soutěžících návrhy, čtyři 

z nich budou v březnu 2021 vybrány do druhé fáze soutěže. V červenci 2021 porota vybere vítěze. 

 
Zadání soutěže: https://kambrno.cz/souteze/nove-hlavni-nadrazi-brno/  

 

 
 
Urbanisticko-dopravní studie na řešení silnice X43  
 

V současnosti posuzovaná trasa silnice X43 vychází ze zpracované Územní studie pro Brno a okolí, která 
je zároveň podkladem pro aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje. Poté, co 

byly na podzim roku 2020 ZÚR vydány, musí je Brno ze zákona převzít do návrhu nového ÚPmB. Proto 

si město nechalo zpracovat tři různé urbanisticko-dopravní studie, které ukazují možnosti citlivého 
zapojení silnice do okolní zástavby a krajiny. Organizací veřejné zakázky byla pověřena KAM. Všechny 

https://kambrno.cz/souteze/nove-hlavni-nadrazi-brno/
https://zurka.cz/us/
https://zurka.cz/
https://kambrno.cz/x43/
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tři hotové studie zástupcům městských částí v první polovině července prezentovaly zpracovatelské 

týmy. Veřejnost se s nimi seznámila na výstavě v srpnu v brněnském Urban centru.  
 

 
 

1.5 Městská infrastruktura 

Nové oddělení městské infrastruktury vzniklo v září. Rozhodnutím radních i zastupitelů města Brna pod 
něj byla převedena koncepce a projektová příprava protipovodňové ochrany s cílem urychlit 

přípravu protipovodňových opatření. Jejich provedení je naprosto klíčové pro stávající zástavbu i další 
plánování města. KAM se tématy spojenými vodohospodářstvím zabývá dlouhodobě jak při územním 

plánování, tak u konkrétních projektů. Nové oddělení převzalo veškerou dokumentaci protipovodňových 

opatření. Pod KAM zároveň přešla také koncepce a příprava projektů adaptačních opatření. 

Nábřeží Svratky – etapa VII a VIII 

Přípravu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele nových protipovodňových opatření na 
řece Svratce (etapy VII a VIII) dokončila KAM v prosinci. Návrh je zpracovaný na základě vítězného 

návrhu mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže týmu uznávaného architekta Ivana Rullera. 

Proměna počítá s revitalizací tříkilometrového úseku okolí Svratky od koupaliště Riviéra podél Poříčí až 
po ulici Uhelná. To vše za využití přírodě blízkých opatření. Nové ostrůvky a tůně na Svratce doplní mola. 

Břehy oživí zeleň. Pro pěší i cyklisty přibude zhruba pět kilometrů pěšin a bezmála tři kilometry 
cyklostezek. Všední pohled na ulici Poříčí promění nová kolonáda a počítá se i s lavičkami. Především 

však přibudou zemní hráze, zrekonstruují se nábřežní zdi a rozvolní se koryto řeky. Navíc se díky 
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protipovodňovým opatřením uvolní v daném úseku území pro další rozvoj, jehož využití dosud limitovala 

záplavová zóna Svratky. 

 
 

 

1.6 Informace o městě 

V roce 2020 připravilo oddělení Informací o městě celkem 55 vyjádření za primátorku města Brna ke 

stavbám a území celoměstského zájmu dle přílohy č. 8 Statutu města Brna, 28 odborných vyjádření, 
7 dopisů za primátorku města Brna a nespočet dalších menších vyjádření za KAM. Toto oddělení se 

rovněž účastní výrobních výborů projektů celoměstského významu ve městě.  

1.7 Doprava 

Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru 
 
Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru prověřuje možnosti podzemní kolejové 

dopravy navazující na nový železniční uzel. Výběrové řízení na její zpracování vyhlásili brněnští radní na 

začátku července, zadání připravila KAM. Připravovaná studie proveditelnosti posoudí finanční náročnost 
i efektivitu jednotlivých variant, zaměří se na potenciální zájem cestujících a proměnu dopravního 

chování ve městě, včetně možného snížení zatížení hlavních tramvajových tratí.  
 

Ve výběrovém řízení na zpracování studie proveditelnosti uspělo sdružení firem MORAVIA CONSULT 

Olomouc a METROPROJEKT Praha. Firmy na podzim podepsaly smlouvu o zhotovení studie 
proveditelnosti Severojižního kolejového diametru a zástupci všech zapojených institucí se společně 

poprvé sešli ve středu 14. října. 
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1.8 Komunikace 

Prezentace návrhu nového územního plánu města Brna 
 

Oddělení komunikace zorganizovalo v dubnu a květnu dvě živá vysílání a v červnu čtyři velká setkání 

Plán jede k vám!, na kterých byl prezentován návrh nového ÚPmB a zodpovídány dotazy občanů. Pro 
pomoc s orientací v procesu veřejného projednání a porozumění principům návrhu nového územního 

plánu připravilo novou webovou stránku k územnímu plánu, seriál videí a brožuru Průvodce Brňana 
novým územním plánem, která je k dispozici v tištěné verzi i ke stažení na webu KAM. 

 

Plán vysíláme k vám! 
 

Do projednávání návrhu územního plánu zasáhla vládní opatření v souvislosti s šířením koronaviru. Jako 
náhradu za zrušené jízdy do městských částí připravila KAM dvě živá vysílání Plán vysíláme k vám. 

Součástí byla prezentace návrhu a odpovědi na dotazy. Celkem bylo zodpovězeno přes tisíc dotazů. 

 

 
 
Plán jede k vám! 
 

Během června 2020 se opatření rozvolnila a tým KAM společně se zástupci vedení města a Odboru 

územního plánování a rozvoje se vydal na celkem čtyři setkání s občany do městských částí. Setkání se 
uskutečnila v Kulturním domě Rubín, Kulturním středisku Omega, Hvězdárně a planetáriu Brno 

a Dělnickém domě v Židenicích. Ze setkání v hvězdárně byl vysílán živý přenos akce. 
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Horká témata – výstava a kulaté stoly 
 

Na říjen připravila KAM výstavu s názvem 381 346 územních plánovačů v brněnském Urban centru. 
Týkala se horkých témat návrhu nového územního plánu, která nejvíce rezonovala při jeho projednání, 

jako například cyklostezky, modrozelená infrastruktura, zahrádky, regulace výšek budov nebo zeleň. 

Vernisáž byla naplánovaná na 7. října, avšak v důsledku nařízení vlády v souvislosti se šířením 
koronaviru se uskutečnila v online prostředí. Součástí výstavy byla také původně živě plánovaná série 

kulatých stolů k tématům územního plánu, i ta se pořádala v online prostředí. Diskuzi u kulatých 
stolů vedli odborníci, zástupci města, městských částí nebo občanských spolků a záznam je zveřejněn 

na stránkách kambrno.cz/uzemniplan a sociálních sítích KAM. 

 
Témata kulatých stolů 

1. Budoucnost cyklistické dopravy 
2. Protipovodňová opatření 

3. Zahrádky ve městě 

4. Výšková regulace budov 
5. Modrozelená infrastruktura 

6. Architektonické soutěže 
7. Brněnské čtvrtě propojené, nebo oddělené 

 

  

http://kambrno.cz/uzemniplan
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KAMtramvaje 
 
Jako náhradu za uzavřenou výstavu k návrhu nového územního plánu připravila KAM výstavu 

v tramvajích. V prosinci vyjela do ulic výstava v modelu T3 zastupující starý platný územní plán z roku 
1994 a model 13T reprezentující nový územní plán. Polep tramvaje T3 připomíná rok 1994, rok, kdy 

začal současný územní plán platit. Tramvaj s polepem „381 346 územních plánovačů“ upozorňuje na to, 

že nový územní plán se týká všech Brňanů, že důsledky zastaralosti platného územního plánu 
pociťujeme všichni, ať se to týká nedostatku bytů, problémů v dopravě nebo nevyužití brownfieldů. 

 

 
 

Procházky 
 
KAM pořádá procházky s městským architektem, kde představuje veřejnosti zajímavá místa současné 

brněnské architektury. V březnu se konala procházka na břeh Staré Ponávky a do areálu Svatopetrská. 
Projekt představila Olga Veselá z ATELIERU FONTES a poradce pro zelené stavění a správce areálu 

Vlastimil Rieger. 

 
V září se zájemci mohli účastnit procházky Šalinou za pyramidami, která je zavedla k nové Hale denního 

ošetření a očištění DEPO Brno. Po hale prováděl architekt David Kudla, autor návrhu ze studia 
DKarchitekti. 
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Výstavy 
 
Ve čtvrtek 6. srpna se konala vernisáž výstavy X43 třikrát jinak. Do 28. srpna byla k vidění v brněnském 

Urban centru. Vernisáže se zúčastnili zpracovatelé tří studií, kteří představili své návrhy, zástupci vedení 

města a kanceláře městského architekta. Během podzimu jsme nabídli také místním možnost návštěvy 
prezentace s následnou diskuzí nad budoucí podobou silnice. Náměty a stanoviska se následně využijí 

pro přípravu zadání studie, která poslouží jako podklad nového územního plánu, nebo případně jeho 
změny. 
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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 

 asistentka ředitele 

 správce IT 

 uklízečka 

Veřejný prostor vedoucí oddělení 

 architekt 

 architekt 

 organizátorka soutěží 

 architektka 

 architektka 

Územní plánování vedoucí oddělení 

 urbanistka – vedoucí týmu ZÚP 

 urbanistka – vedoucí týmu ÚP 

 sociální geograf – vedoucí tým analýz a GIS 

 architektka 

 architektka/fotografka 

 právník 

 právnička 

 sociální geograf 

 specialista na GIS, ÚP 

 specialista na GIS 

 specialista na GIS 

 specialista na GIS 

 specialista na GIS 

 specialistka na GIS 

 specialistka na GIS 

 specialista na GIS 

 krajinářský architekt 

 městská inženýrka 

Informace o městě vedoucí oddělení 

 odborný referent – sektory města 

 právní specialista 

 koordinátorka městských projektů 

Komunikace vedoucí oddělení  
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 redaktor/copywriter  

 produkční 

 grafička  

Doprava Vedoucí oddělení 

 dopravní specialista 

 dopravní specialista 

 dopravní specialistka 

Nová čtvrť urbanista, architekt 

 urbanista, architekt 

 urbanistka, architektka 

 architektka koordinátorka městských projektů 

Městská infrastruktura vedoucí oddělení a specialista vodohospodář 

 projektová manažerka 

 projektová manažerka 

 specialista vodohospodář 

 
V roce 2020 vzniklo nové oddělení Městské infrastruktury, které zajišťuje činnosti spojené se 

strategickým projektem „Realizace protipovodňových opatření na území města Brna“ a projekt 
„Adaptační opatření na využívání srážkových vod“.  

 
K 31.12.2020 byl fyzický počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 53 osob a přepočtený evidenční 

počet zaměstnanců 45,46. 

Tabulka zobrazuje fyzický evidenční počet zaměstnanců v pololetí a na konci roku 2020.  
 

Oddělení KAM 
Fyzický evidenční počet ke dni 

30.6.2020 

Fyzický evidenční počet ke 

dni 31.12.2020 

Administrativy 8 (z toho 3 na částečný úvazek) 8 (z toho 2 na částečný úvazek) 

Veřejného prostoru 6 6 

Územního plánování 20 (z toho 4 na částečný úvazek) 19 (z toho 4 částečné úvazky) 

Informací o městě 4 (z toho 2 na částečný úvazek) 4 (z toho 2 částečný úvazek) 

Komunikace 4 4 

Dopravy 4 (z toho 4 na částečný úvazek) 4 (z toho 4 částečný úvazek) 

Nová čtvrť 3 (z toho 1 na částečný úvazek) 4 (z toho 1 na částečný úvazek) 

Městská infrastruktura 0 4 (z toho 1 na částečný úvazek) 

Celkem: 49 53 
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2.2 Struktura a průměrné přepočtené počty zaměstnanců za sledované 
období 

Tabulka zobrazuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pololetí a na konci roku 2020.  

 

Oddělení KAM 
Průměrný přepočtený 
evidenční počet ke dni 

30.6.2020 

Průměrný přepočtený 
evidenční počet ke dni 

31.12.2020 (plán) 

Administrativy 7,20 7,20 (7,0) 
Veřejného prostoru 6 6,02 (7,0) 
Územního plánování 17,25 17,47 (18,0) 
Informací o městě 3,35 3,35 (6,0) 
Komunikace 4,44 4,22 (5,0) 
Dopravy 2,44 2,57 (3,0) 

Nová čtvrť 3,09 2,85 (5,0) 
Městská infrastruktura 0 1,78 (5,0) 
Celkem: 43,77 45,46 (46) 

 
KAM ke konci roku 2020 dostala za úkol zabezpečovat činnosti spojené se strategickým projektem 

„Realizace protipovodňových opatření na území města Brna“ a projekt „Adaptační opatření na využívání 
srážkových vod“.   
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2.3 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období – skutečný stav 

 

Oddělení KAM 
stav 

k 31.12.2019 
přijato odešlo 

rodičovská 
dovolená 

stav 
k 31.12.2020 

Administrativa  8 0 0 1 8 

Veřejný prostor 5 1 0 1 6 

Územní plán 23 4 7 1 19 

Informace 

o městě 
4 0 0 0 4 

Komunikace 4 2 1 1 4 

Doprava 3 1 0 0 4 

Nová čtvrť 0 5 0 1 4 

Městská 
infrastruktura 

0 4 0 0 4 

Celkem: 47 17 8 5 53 

 
V roce 2020 přešli 2 zaměstnanci do oddělení Nová čtvrť z oddělení Územního plánování, 1 zaměstnanec 

přešel do oddělení Veřejný prostor z oddělení Územního plánování a 1 zaměstnanec přešel do oddělení 

Městské infrastruktury. Jsou zahrnuty ve statistice přírůstku a úbytku jednotlivých oddělení. 
Zaměstnankyně oddělení Administrativy na rodičovské dovolené je započtena ve fyzickém stavu 

k 31.12.2020. Ostatní zaměstnankyně na mateřské/rodičovské dovolené nejsou v konečném stavu 
fyzických osob zahrnuty.  

2.4 Průměrné platové třídy a průměrné platy za sledované období 

Průměrná platová třída vedoucích zaměstnanců:  12 třída 

Průměrná mzda vedoucích zaměstnanců:   57.656 Kč  

Průměrná platová třída řadových zaměstnanců:   11 třída 
Průměrná mzda řadových zaměstnanců:   35.199 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 2020 nebyly evidovány žádné pracovní úrazy.  
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3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

3.1 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek za rok 2020 byl 60.606,63 Kč. Celkové výnosy za sledované období činily 
38.711.797,08 Kč a celkové náklady za sledované období činily 38.651.190,45 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. 

3.2 Vývoj rozpočtu KAM v průběhu r. 2020 

tis. Kč 

 úpravy Transfery do 

rozpočtu KAM 

Investiční 

transfery rozpočtové opatření + - 

schválený 
rozpočet 

 
  49 349 18 110 

úprava č. 1 ponecháno k využití 6 223  55 572  

úprava č. 2 RO/266/2020/ZMB  135 55 437 18 245 

úprava č. 3 RO/267/2020/ZMB  2 000 53 437 20 245 

úprava č. 4 RO/441/2020/ZMB  2 745  17 500 

 

Úprava č. 1 ponecháno k využití z r. 2019 neinvestiční účelové příspěvky na financování: 
 příprava podkladů pro soutěž ŽUB   125 tis. Kč 

 komunikace R43 - dopravně urbanistické řešení s vizualizacemi území 
3.100 tis. Kč 

 urbanisticko-architektonická jednok. soutěž cyklostezka na přehradě 
        2.148 tis. Kč 

 opravy objektu Zelný trh 13    850 tis. Kč 

 

Úprava č. 2 změna účelu využití neinvestičního příspěvku na urbanisticko-architektonickou 

soutěž na nábřeží Svratky na následující účely: 
 urbanistická soutěž na řešení nám. Míru   1.865 tis. Kč 

 investiční transfer 

model k soutěži „Dostavba a úprava nám. Míru“  135 tis. Kč 
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 změna účelu využití investičního transferu na model k soutěži cyklostezka na 

přehradě na pořízení fyzického modelu k soutěži „Dostavba a úprava nám. Míru“
       110 tis. Kč  

 
Úprava č. 3 převod části účelového neinvestičního příspěvku na mezinárodní urbanisticko-

dopravně-architektonickou soutěž na nové hlavní nádraží Brno na investiční 

transfer na pořízení fyzického modelu k této soutěži „Model k soutěži na nové 
hlavní nádraží Brno“     2.000 tis. Kč 

 
Úprava č. 4 aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna 

v roce 2020: 

 zpracování Návrhu nového ÚPmB   -1.500 tis. Kč 
 zpracování Návrhu změn ÚPmB    -1.000 tis. Kč 

 model k soutěži "Dostavba a úprava náměstí Míru" -245 tis. Kč 
 

Vyúčtování neinvestičních účelových příspěvků:  
 

příspěvek 
Schválený 

příspěvek 

vyčerpáno do 

31.12. 2020 

vráceno do 

FRR v roce 
2021 

Ponecháno 

k využití 
v roce 2021 

Mezinárodní urbanisticko-dopravně-
architektonická soutěž na nové hlavní 

nádraží Brno "Velká vlaková soutěž" 8 000 000,00 900 000,00 0,00 7 100 000,00 

Opravy objektu Zelný trh 13 850 000,00 544 525,16 305 474,84 0,00 

Urbanistická soutěž na řešení nám. 
Míru 3 865 000,00 13 837,01 7 162,99 3 844 000,00 

Urbanisticko-architektonická soutěž na 

nábřeží Svratky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urbanisticko-architektonická soutěž na 

hlavní vstup Ústředního hřbitova Brno 1 800 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00 

Příprava podkladů pro soutěž ŽUB 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 

Komunikace R43 - dopravně 
urbanistické řešení s vizualizacemi 

území 3 100 000,00 3 056 971,10 43 028,90 0,00 

Urbanisticko-architektonická 
jednofázová soutěž cyklostezka na 

přehradě 2 148 000,00 481 580,00 1 666 420,00 0,00 

CELKEM 19 888 000,00 4 996 913,27 2 147 086,73 12 744 000,00 
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Vyúčtování investičních účelových příspěvků: 
 

transfer na investice 
Schválený 

transfer 
čerpáno od 

MMB 
vyčerpáno do 
31. 12. 2020 

vráceno 
v roce 2021 

Zpracování Návrhu 

nového ÚPmB 
12 000 000,00  10 061 185,18 9 120 934,04 940 251,14 

Technické zhodnocení 
objektu Zelný trh 13 

3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 

Zpracování Návrhu změn 
ÚPmB 

3 000 000,00 1 816 133,47 1 480 856,55 335 276,92 

Model k soutěži na nové 

hlavní nádraží Brno 
2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 

Model k soutěži 
"Dostavba a úprava 

náměstí Míru" 

245 000,00 0,00 0,00 0,00 

CELKEM MMB 20 245 000,00 15 877 318,65 11 601 790,59 1 275 528,06 

 
Transfery podléhají zúčtování s MMB, byly ve stanovených termínech vyúčtovány. Jejich použití bylo 

v souladu se stanovenými podmínkami.  
 

Investiční transfer model k soutěži cyklostezka na přehradě (110 tis. Kč) byl převeden na investiční 
transfer na model k soutěži „Dostava a úprava náměstí Míru“ (135+110 tis. Kč). Do konce roku 2020 

byl upraven rozpočet u následujících transferů: 

• model k soutěži „Dostavba a úprava nám. Míru“ byl snížen na 0 Kč, 

• zpracování návrhu změn ÚPmB bylo sníženo na 2 000 tis. Kč a 

• zpracování návrhu nového ÚPmB bylo sníženo na 10 500 tis. Kč.  
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3.3 Výnosy 

v tis. Kč 

 
Skutečnost k 
31.12.2019 

schval. 
roz. 2020 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2020 

Skutečnost 
k 31.12.2020 

Skuteč./
SR 

% 

Skuteč./
UR 

% 

Výnosy celkem 28 542 49 349 53 437 38 712 78,4 72,4 

Výnosy za 

vlastní výkony 
a za zboží 

118 0 0 145 0 0 

Výnosy z 

transferů 
28 424 49 349 53 437 38 546 78,1 72,1 

Z toho: Výnosy 

z transferů od 

zřizovatele  

27 786 49 349 53 437 38 546 78,1 72,1 

Z toho: výnosy 

z transferů od 

MČ 

638      

Ostatní výnosy    21   

 

Výnosy KAM tvoří zejména transfer od zřizovatele. 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. 

 
Odchylka od plánovaného rozpočtu na rok 2020 je zapříčiněna hlavně zpožděním některých plánovaných 

akcí a jejich posunem do roku 2021. 
 

Rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem je zapříčiněn převodem nevyčerpaných neinvestičních 

účelových příspěvků do r. 2021.  
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3.4 Náklady 

v tis. Kč 

 
Skutečnost 

k 

31.12.2019 

schval. 
roz. 

2020 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2020 

Skutečnost 
k 31.12.2020 

Skuteč./SR 
% 

Skuteč./UR 
% 

Náklady 

celkem  
28 243 49 349 53 437 38 651  78,3 72,3 

Spotřeba 
materiálu 

1 825 2 150 2 350 526 24,5 22,4 

Spotřeba 

energie 
373 600 600 430 71,7 71,7 

Služby  5 229 9 500 9 500 9 039 95,1 95,1 

Z toho: 

Opravy a 
udržování 

174 1 500 1 500 282 18,8 18,8 

Mzdové 

náklady 
19 503 18 700 20 502 26 041 139,3 127,0 

Z toho: 

náklady na 

platy 

15 874 16 400 16 500 22 150 135,1 134,2 

Sociální 

pojištění a 

sociální 
náklady 

6 718 5 900 6 900 8 946 151,6 129,7 

Odpisy 

dlouhodobého 
majetku 

1 137 1 200 1 200 994 82,8 82,8 

Ostatní 
náklady 

-6 542 11 299 12 385 -7 325* -64,8 -59,1 

 

*Ostatní náklady tvoří celkovou výši 2.182 tis. Kč. V tabulce byla od této částky odečtena částka 
9508 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. pravidelné revize 

a kontroly, opravy výtahu, renovace podlahy), 
- náklady na cestovné,  

- náklady na reprezentaci,  

- nájemné, 
- roční support k softwaru,  

- pravidelné platby za externí služby (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 
994.402 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. 2020 

Běžný účet:  21.150.893,44 Kč 
Účet FKSP:  707.752,32 Kč 

 

3.6 Pohledávky a závazky 

KAM uhradil veškeré došlé faktury a smluvní závazky se splatností do 31.12.2020 řádně a včas. 

K 31.12.2020 byly vykázány krátkodobé závazky vyplývající z činnosti organizace (zaměstnanci, sociální 
a zdravotní pojištění, daně) v celkové výši 7.146.154,68 Kč. V krátkodobých závazcích je také zahrnuta 

částka 3.422.614,79 Kč (nevyčerpaná část neinvestičních účelových příspěvků a investiční účelový 

příspěvek), kterou organizace řádně vrátila v únoru 2021. 
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KAM eviduje dlouhodobé závazky v celkové výši 12.744.000 Kč. Tuto částku tvoří účelové neinvestiční 

příspěvky ponechané k využití v roce 2021. 
 

KAM má krátkodobé pohledávky v celkové výši 1.215.724,93 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 „Dostavba a úprava náměstí 
Míru“ a „nové hlavní nádraží Brno“.  

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 12.000.000 Kč Zpracování Návrhu ÚPmB 9.120.934,04 Kč 

Schválený rozpočet 3.000.000 Kč Zpracování Návrhu změn ÚPmB 1.480.856,55 Kč 

Schválený rozpočet 3.000.000 Kč 
Technické zhodnocení objektu Zelný 
trh 13 

3.000.000 Kč 

Převod z r. 2019 110.000 Kč 
Model k soutěži cyklostezka na 
přehradě 

0 Kč 

RO č. 266/2020/ZMB 245.000 Kč 
Model k soutěži "Dostavba a úprava 

náměstí Míru" 
0 Kč 

RO č. 267/2020/ZMB 2.000.000 Kč 
Model k soutěži na nové hlavní nádraží 
Brno 

1.000.000 Kč 

RO č. 441/2020/ZMB -1.500.000 Kč Zpracování Návrhu ÚPmB - 

RO č. 441/2020/ZMB -1.000.000 Kč Zpracování Návrhu změn ÚPmB - 

RO č. 441/2020/ZMB -245.000 Kč 
Model k soutěži "Dostavba a úprava 

náměstí Míru" 
- 

Celkem 17.500.000 Kč  14.601.790,59 Kč 

 

Vyúčtování výše uvedených investičních transferů je uvedeno v tabulce na str. 25. 
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4 Komentář k tabulce „Plán tvorby a čerpání peněžních fondů“ 

v tis. Kč 

Název fondu 
Stav 

k 1.1.2020 
tvorba Zdroje celkem Použití celkem 

Stav 
k 31.12.2020 

Fond odměn 0 0 0 0 0 

FKSP 532 487 1 019 236 783 

Rezervní fond 259 299 558 0 558 

Fond investic 2 383 16 871 19 254 16 810 2 444 

 

Fond investic 

Fond investic je tvořen z přídělu odpisů ve výši 994.402 Kč a investičního příspěvku 15.877.318,65 Kč. 

Zůstatek k 31.12.2020 činí 2.444.344,11 Kč. 

Jednotlivá rozpočtová opatření jsou rozepsána v kapitole 3.8 Investice.  

Fond rezerv 

Rezervní fond byl tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předchozí roky. Čerpání z fondu 

v roce 2020 nebylo. Zůstatek k 31.12.2020 činí 558.288,10 Kč. 

Fond odměn 

Ke konci roku 2020 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 31.12.2020 činí 782.577,92 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 2020 obsahoval provedení čtyř interních auditů, a to auditu vnitřních 

předpisů organizace, audit realizace doporučení vycházejících z interních auditů provedených interním 
auditorem v průběhu roku 2019, audit fondu investic organizace a audit vnitřního kontrolního systému 

organizace. Všechny audity uvedené v ročním plánu interního auditu byly realizovány, mimořádný audit 
nad rámec plánu v průběhu roku 2020 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 2021. 

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 ročního plánu interního auditu na následující rok. 

Zřizovateli byla začátkem roku 2021 v souladu s příslušnými ustanoveními Zásad vztahu orgánů 

statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím předána zpráva o výsledcích finančních kontrol za 

rok 2020. 

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 1. náměstka primátorky města Brna jako odvětvového útvaru. Kontrola byla zaměřena na 
hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání veřejných výdajů v roce 2019. Kontrolní 

skupinou nebyly zjištěny nedostatky a KAM nebylo uloženo provedení nápravných opatření. 

Dále byla provedena průběžná veřejnosprávní kontrola ze strany Úseku 1. náměstka primátorky města 

Brna jako odvětvového útvaru. 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 1. náměstka 

primátorky města Brna jako odvětvového útvaru. Kontrola byla zaměřena na schválení příspěvku na 
provoz a investice v orgánech města Brna, tj. Návrh rozpočtu PO na rok 2021 a Plán tvorby čerpání 

peněžních fondů k 31.12.2021. Kontrolní skupinou nebyly zjištěny nedostatky a KAM nebylo uloženo 

provedení nápravných opatření. 

Na začátku roku 2020 byla v Kanceláři architekta města Brna provedena Odborem interního auditu 

a kontroly MMB následná veřejnosprávní kontrola na místě dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, se zaměřením na 
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dodržování zákonů, jiných právních předpisů a interních normativních aktů při hospodaření s finančními 

prostředky, a to zejména v následujících oblastech za rok 2019:  

- rozpočet, úpravy rozpočtu, 

- vnitřní kontrolní systém, 
- výnosy z transferů, 

- dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele, 

- veřejné zakázky.  

Kontrolní skupina o provedené následné veřejnosprávní kontrole na místě vyhotovila protokol o kontrole, 

ve kterém uvedla zjištěné nedostatky. Ke zjištěným nedostatkům byly v roce 2020 provedeny nápravná 

opatření.  

6 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 

Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020 vydal dne 16.12.2020 ředitel KAM příkaz 
ředitele č. 01/2020 – provedení periodické inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020.  

 

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 

31.12.2020.  

 

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.  

Fyzická inventura byla provedena v termínu od 31.12.2020 do 8.1.2021. Dokladová inventura byla 

provedena od 8.1.2021 do 29.1.2021.  

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovaných rozdílech. Nebyl zjištěn inventarizační rozdíl. 
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Přílohy 
 



Vzor č. 5

Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1. náměstka primátorky MMB

v tis. Kč

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost/SR Skutečnost/UR

2020 (R8/056.) k 31.12. 2020 k 31.12. 2020 (v %) (v %)

Výnosy celkem 49 349 53 437 38 712 78,4 72,4

Výnosy z vlastních výkonů a zboží 145

z toho: Výnosy za čestné vstupenky

Výnosy z transferů 49 349 53 437 38 546 78,1 72,1

z toho:  Výnosy z transferů od zřizovatele 49 349 53 437 38 546 78,1 72,1

            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 21

Náklady celkem 49 349 53 437 38 651 78,3 72,3

Spotřeba materiálu 2 150 2 350 526 24,5 22,4

Spotřeba energie 600 600 430 71,7 71,7

Služby 9 500 9 500 9 039 95,1 95,1

z toho:  Opravy a udržování 1 500 1 500 282 18,8 18,8

Mzdové náklady 18 700 20 502 26 041 139,3 127,0

z toho:  Náklady na platy 16 400 16 500 22 150 135,1 134,2

Sociální pojištění a sociální náklady 5 900 6 900 8 946 151,6 129,7

Odpisy dlouhodobého majetku 1 200 1 200 994 82,8 82,8

Daň z příjmů

Ostatní náklady 11 299 12 385 -7 325 -64,8 -59,1

Výsledek hospodaření po zdanění 61

v tom:  Výsledek hospodaření hlavní činnosti 61

            Výsledek hospodaření doplňkové činnosti

Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % 0,4

Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši 

uloženého odvodu z fondu investic) v % 0,4

Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši 

zaúčtovaných odpisů) v % 0,4

Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.

Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele 18 110 17 500 14 602 80,6 83,4

Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů 

Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok 50,0 50,0 45,5 90,9 90,9

Průměrný plat (v Kč) 27 333 27 500 40 601 148,5 147,6

V Brně dne: 29.01.2021

Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová Schválil(a): doc Ing. arch. Michal Sedláček

Stanovisko odvětvového útvaru:  Úsek 1. náměstka primátorky MMB souhlasí a převzal dne

Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku

Plnění rozpočtu příspěvkové organizace k 31.12.2020



Vzor č. 2

Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p. o. 

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1. náměstka primátorky MMB

v tis. Kč

Stav k 1.1. Plánovaný Skutečnost

2020 Plán Skutečnost Plán Skutečnost stav k 31.12.2020 k 30.09.2020

Příděl ve výši odpisů DHM a DNM 1 200 994 Financování investičních výdajů 18 500 16 581

Transfer na investice od zřizovatele 18 110 15 877 Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

Transfer na investice ze státních fondů a 

jiných veřejných rozpočtů Odvod do rozpočtu zřizovatele 229

Výnos z prodeje svěřeného DHM Navýšení prostředků určených na financování údržby a oprav majetku

Dary a příspěvky od jiných subjektů

Výnosy z prodeje DHM ve vlastnictví p.o.

Převod z rezervního fondu

Celkem tvorba 19 310 16 871 Celkem čerpání 18 500 16 810

Stav k 1.1. Plánovaný Skutečnost

2020 Plán Skutečnost Plán Skutečnost stav k 31.12.2020 k 30.09.2020

Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 299 Další rozvoj činnosti

Peněžní dary Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

Ostatní Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně

Úhrada ztráty za předchozí léta

Posílení fondu investic

Ostatní

Celkem tvorba 299 Celkem čerpání

Stav k 1.1. Plánovaný Skutečnost

2020 Plán Skutečnost Plán Skutečnost stav k 31.12.2020 k 30.09.2020

Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Odměny zaměstnancům

Překročení prostředků na platy

Celkem tvorba Celkem čerpání

Stav k 1.1. Plánovaný Skutečnost

2020 Plán Skutečnost Plán Skutečnost stav k 31.12.2020 k 30.09.2020

Příděl do fondu na vrub nákladů 348 487 Úhrada potřeb zaměstnanců 400 236

Ostatní

Celkem tvorba 348 487 Celkem čerpání 400 236

V Brně dne: 29.01.2021 Schválil(a): doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová Stanovisko odvětvového útvaru:  Úsek 1. náměstka primátorky MMB souhlasí, 

Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31.12. 2020

FOND INVESTIC

Tvorba Čerpání

2 383 3 193 2 444

REZERVNÍ FOND

Tvorba Čerpání

259 259 558

FOND ODMĚN

Tvorba Čerpání

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Tvorba Čerpání

532 480 783




