ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY, STAVOVSKÉHO SOUDU,
AUTORIZAČNÍ RADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
ZE DNE 4. 3. 2014

Přítomni: (v abecedním pořádku):
Představenstvo: Pavel Hnilička, Petr Janda, Radek Kolařík, Petr Lešek, Josef Panna,
Josef Smutný, Martin Tomáš, Radim Václavík;
Omluveni: Milan Košař, Ladislav Kuba, Jan Sapák, Jaroslav Šafer;
dozorčí rada: Miroslav Holubec, Jana Kaštánková, Miroslav Kopecký, David Mikulášek,
Pavel Rada, Tomáš Vích;
Omluveni: Jan Drahozal, Josef Patrný, Martin Rusina
Stavovský soud: Karel Doležel, Luděk Jasiok, Pavel Kopecký, Petr Krejčí, David
Mateásko, Václav Šebek; Josef Vrana;
Omluveni: Milan Nytra, Martin Peterka;
Autorizační rada: Ladislav Lábus, Martin Tunka, Pavel Štěpán;
Omluveni: Irena Falkum, Ing. Eva Voženílková;

za Kancelář: Eva Faltusová, Zuzana Hošková, Milena Ondráková, J. Plos, Vladimíra
Těšitelová.;

Zasedání bylo zahájeno v 10.00 hodin a ukončeno ve 13.00 hodin

Zasedání zahájil a přivítal přítomné členy orgánů předseda dozorčí rady Pavel Rada. Sdělil
důvody dozorčí rady a Stavovského soudu ke svolání společného zasedání. Hlavními body
společného jednání je informování o současném, případném budoucím personálního
zajištění chodu Kanceláře, odvolání předsedy Komory, informace o průběžném plnění
usnesení z VH 2013 a informace o stavu organizačního zajištění a programu VH 2014.
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Na úvod proběhlo hlasování, zda bude pořizován ze společného jednání zvukový záznam,
který bude používán především pro interní potřeby České komory architektů, pro propagaci
a pro účely vzdělávání. Hlasováním byl vysloven nesouhlas s pořízením zvukového
záznamu (pro 10 proti 6 zdržel se 4).
Slovo předáno nově zvolenému předsedovi Komory Petru Leškovi, který informoval členy
orgánů o odvolání předsedy a o důvodech odvolání. Odvolání pramenilo především ve
špatné komunikaci, resp. v nekomunikaci s Kanceláří a se členy představenstva.
V posledních několika měsících nebylo zřejmé, kterým směrem je Komora vedena, členům
představenstva nebyly poskytovány ani základní informace jakým způsobem jedná za
Komoru, kde bývalý předseda reprezentuje Komoru, stav byl již tak neudržitelný a nebylo
možné čekat až do valné hromady. Představenstvo jako celek je povinno členské základně,
a proto muselo řešit s okamžitou platností. Nevidím nic nezákonného na odvolání předsedy,
představenstvo jednalo plně v souladu s platnými vnitrokomorovými předpisy a v souladu
se zákonem č. 360/1992 Sb. Dva základní cíle – stabilita Kanceláře a především úspěšně
vést a jednat za Komoru, a to do valné hromady. Komora musí být stabilní, její nestabilita
škodí a bude škodit profesi jako celku, Komora má zájem, aby do Komory vstupovalo co
nejvíce nových absolventů a nestabilita povede pouze k tomu, že i dosavadní členové
budou uvažovat, zda má smysl setrvávat v takové organizaci.
Dále bylo slovo předáno odvolanému předsedovi Komory Josefovi Pannovi, který
informoval o svém odvolání a o důvodech svého odvolání. Vyjádřil nesouhlasné stanovisko
jak s důvody svého odvolání, tak i s činností kanceláře. Projednávání dopisu zaměstnanců
kanceláře vidí jako zástupný a uměle vytvořený problém, o čemž ho ubezpečily i schůzky
s většinou zaměstnanců kanceláře v průběhu měsíce prosince. Informoval o nemožnosti
zveřejnit svoje stanovisko k projednávání rozpočtu i k zápisům ze zasedání představenstev
z ledna a února tohoto roku. Obsáhle informoval o rozpočtu a o jeho snahách o úspornost
a efektivitu. Upozornil na úspory, které vznikly v době jeho předsednictví a dále i o kladném
hospodářském výsledku Komory, který do doby jeho působení vykazován nebyl. Upozornil
na úspory v odměnách zaměstnanců, které byly pravidelného charakteru a byly nákladnou
položkou zatěžující rozpočet. Jeho hlavním cílem bylo prosadit silné postavení volených
orgánů a kancelář omezit na minimum.
Ředitelka kanceláře V. Těšitelová informovala o dění v kanceláři od doby jejího působení
na Komoře (od června 2013) a o důvodech, které z jejího pohledu vedli zaměstnance
kanceláře k sepsání otevřeného dopisu představenstvu. Jednalo se o nespokojenost, která
existovala již před jejím příchodem a umocněna byla nemožnosti učinit jakékoliv
rozhodnutí (byť v její kompetenci) bez souhlasu předsedy. Situace vygradovala v průběhu
měsíce prosince, kdy zaměstnanci byli podrobeni (včetně jí) osobním pohovorům a reálně
hrozil odchod minimálně 5 zaměstnanců. Po odvolání předsedy Komory J. Panny se situace
stabilizovala. Na straně druhé je do budoucna potřeba si ujasnit směřování Komory, zda-li
jako úřadu (stačí méně zaměstnanců a jiné kvalifikace) nebo úřadu s produkční složkou
(akce, publikace) a v tom případě je nutné změnit fungování a nastavení kanceláře. Toto
bylo důvodem dalších výpovědí ze strany zaměstnanců, z nichž jedna byla stažena zpět
(po přijetí externího spolupracovníka a změny formy spolupráce). Druhá výpověď, resp.
Nový pracovník bude vyřešen do konce měsíce března. Situace je v kanceláři stabilní.
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Dalším tématem bylo plnění usnesení Valné hromady. P. Lešek informoval o tom, že obě
usnesení VH jsou průběžně plněna. Ohledně rozpočtu není možné, aby úspornost byla
dlouhodobým a jedním úkolem. V tom vidí rozpor s názorem J. Panny. Informace o
zpoždění webu podal P. Janda s tím závěrem, že nové webové stránky po stávající vlně
vypořádání připomínek (cca 100 připomínek) budou v ostré verzi spuštěny na přelomu
března a dubna. Petr Lešek představil nového 1. místopředsedu Pavla Hniličku
Posledním bodem před diskuzí byla informace o přípravě VH. Informace ke strategii ČKA
podal P. Hnilička. Konstatoval, že bude nutné vydiskutovat směr dalšího směřování Komory
a proto je plánován větší prostor pro diskuzi o strategii.
V následné diskuzi na výše uvedená témata vystoupili za představenstvo Pavel Hnilička,
Petr Janda, Radek Kolařík, Petr Lešek, Josef Panna, Josef Smutný, za dozorčí radu Jana
Kaštánková, Pavel Rada, Tomáš Vích; za Stavovský soud Luděk Jasiok, Petr Krejčí, David
Mateásko, Václav Šebek, Josef Vrana; za zaměstnance Eva Faltusová, Zuzana Hošková,
Jiří Plos, Vladimíra Těšitelová.
V Praze dne 7. března 2014
Zapsaly: Zuzana Hošková, Milena Ondráková, Vladimíra Těšitelová
Ověřil a schválil: Pavel Rada
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