PROGRAM
ON-LINE DISKUSE PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2020
DNE 28. 4. 2020
Čas: 10:00 – 13:00 hod.
Přítomni: D. Hlouch, P. Hoffman, J. Kasl, J. Michálek, I. Plicka, P. Stolín, M. Svoboda, Z.
Trefil, P. Velička, H. Zachová, S. Žerava
Omluveni: J. Hainc, I. Plicka
Kancelář: M. Kopeček, D. Petrová, D. Rybková, T. Zemanová
Hosté: M. Holubec, P. Martinek


Jednomyslně odsouhlasen program zasedání.



Diskuse o změnách řádů ČKA v návaznosti na aktuální stav (návrh pravidel pro online hlasování)

- D. Rybková představila návrhy změn. První z nich je možnost online hlasování orgánů –
představenstva a dozorčí rady. M. Svoboda vyslovil názor, že takové hlasování musí
proběhnout jmenovitě sdělením, jak dotyčný hlasuje. Druhý návrh je totožný pro
Stavovský soud. Třetím návrhem je prodloužení mandátů členů orgánů v případě, kdy se
mimořádně nemůže uskutečnit VH a volby. Čtvrtým návrhem je možnost uskutečnění
disciplinárních řízení online.
- per rollam hlasování se uskuteční v jednom celku o všech čtyřech návrzích.
 Nominace zástupce ČKA do Autorizační rady ČKAIT
- žádné nové návrhy nedorazily - nominován byl člen PS pro vzdělávání Z.Trefil


Doplnění nominace do komise Pocty ČKA 2019 (viz úložiště - zápis ze zasedání
komise)

- P. Stolín jako člen komise informoval o průběhu jednání komise
- je třeba doplnit jednoho až dva porotce; účast již potvrdil J. Chvojka
- nominace vzešlá z diskuze: I. Plicka, Z. Jiran, M. Fišer, L. Rýzner., P. Hrůša; pro per
rollam hlasování budou navrženi I. Plicka jako člen a Z. Jiran jako náhradník
 Vytvoření pracovní skupiny pro nominace do Mies van der Rohe Award 2021
- P. Hoffman, M. Svoboda, Z. Trefil, S. Žerava
 Nominace do poroty Přehlídky diplomových prací
- Luděk Rýzner, Kamil Mrva, Marek Chalupa, Petr Šmídek, Tomáš Jiránek, Monika Mitášová,
Petr Kratochvíl, Patrik Hoffman, Alena Mičeková, Benjamin Frágner, Petr Volf - při oslovení
a výběru 5 členů bude snaha o dodržení podílu odborností - teoretik, podíl žen, podpora
publicity
 Podnět k prověření činnosti dozorčí rady (Ing. Komárek – viz úložiště)
- na tento bod se připojil předseda DR M. Holubec – stížnost se týká činnosti architektů
Knesla a Kynčla v Jihomoravském kraji; dle mínění dozorčí rady nepřísluší představenstvu
požadovaný přezkum dle stížnosti; J. Kasl navrhuje odpověď, že představenstvu nepřísluší
přezkoumávat činnost DR.
Následovala diskuze o tématu střetu zájmů a případné přesné formulaci. J. Kasl navrhnul
pověřit Stavovský soud vypracováním formulace, jak vnímá střet zájmů. P. Hoffman
navrhnul obrátit se s prosbou o pokus definice střetu zájmu na Frank Bold. J. Kasl shrnul

závěr diskuze – představenstvu nepřísluší přezkum, požádá však Stavovský soud o možnou
formulaci postoje ke střetu zájmů (s případným využitím Frank Bold).


Návrh Kanceláře na prodloužení lhůty splatnosti pokuty a nákladů řízení arch.
Bujárka do 31. prosince 2020 (viz úložiště)



Stížnost arch. Bujárka (viz úložiště)

- D. Rybková informovala o záležitosti a uskutečněné schůzce s arch. Bujárkem
- došlo ke shodě, že bude kladně hlasováno o návrhu na prodlužení lhůty
 Žádosti o snížení členského příspěvku (viz úložiště)
- D. Petrová informovala o jednotlivých případech jako podklad pro hlasování
 Průběžná zpráva o hospodaření (viz úložiště)
- D. Rybková podala informace ke zprávě. Co se týče nákladů, nikde nenastal problém (i
s ohledem na stávající situaci), s výjimkou zkušebních komisí autorizačních zkoušek (bylo
více zájemců a zkušebních termínů). Celkové čerpání je nižší, než se předpokládalo. Co se
týče výnosů, vychází podklad z dosud uhrazených plateb příspěvků (zde jde o příjmy nikoli
výnosy).
 Informace předsedy PS Zahraničí Pavla Martínka z jednání ACE
- P. Martinek informoval o dění na úrovni ACE za posledního čtvrt roku; diskutované téma
je rozpočet; informoval také o iniciativě – dopisu řešící arch. soutěž, u kterých je
zaznamenáno, že dochází k jejich omezování. Dále informoval o zpracovaných datech
průzkumu ohledně aktuální situace v souvislosti s COVID-19.


Diskuse k nouzovému stavu-činnost Kanceláře-aktuální info-web



Různé
- je podepsáno memorandum s ČKAITem; bude osloveno MMR s informací o
podepsaném memorandu a na posílení pozice MMR vůči MPO v oblasti obsahu
prováděcích vyhlášek
- kauza SAD – porušení autorských práv na benzinku; D. Rybková informovala, že
ČKAIT nereagoval na naše oslovení, P. Hoffman vyzval k informování účastníků, že
kauza u ČKA nezapadla
- rekodifikace – 3. dubna bylo rozesláno nové znění zákona – s jinými texty, než
byl zákon připomínkován v prosinci. M. Kopeček sdělil, že návrh vnímá jako novelu
stávajícího znění, nikoli jako návrh zákona nového.
- téma pro medializaci - spojit síly při obnově restartu ekonomiky, vyzvat Senát ke
spolupráci při tvorbě NSZ (sen. Z. Linhart)
- termíny představenstva pro druhou polovinu roku: 14.7., 11.8., 8.9., 6.10., 3.11.,
1.12.
- autorizační zkoušky – D. Petrová informovala o tom, že se řeší průběh
autorizačních zkoušek – komise by mohla být přítomna s použitím ochranných štítů;
zkoušky se plánují uskutečnit v původním termínu na konci května
- D. Rybková dále informovala o uskutečňovaných autorizačních seminářích k AZ
formou webinářů
- D. Rybková rekapitulovala jednání s IPRem ohledně plnění odpovědnosti za škodu
v případě zaměstnanců – naše makléřská společnost MARSH zastává názor, že
zaměstnanec ručí do výše 4,5 násobku platu; J. Plos se domnívá, že zaměstnanec
ručí v plné výši škody; ČKAIT se řídí také zákoníkem práce a tedy 4,5 násobkem
platu. IPR má AO jako zaměstnance, ti ale nemají smlouvu se speciálním
postavením odpovědného zástupce.
- M. Kopeček sdělil své poznatky z diskuze s IPRem – právní názory na
pojištění se různí a rozhodnout by mohl jen soud, který však Komora iniciovat
nebude. Nedoporučuje současně podporovat výklad IPRu – ručení 4,5 násobkem

platu, a je jejich vlastní zodpovědnost, zda jsou AO zaměstnané v IPR pojištěné
podle jejich uvážení.
- M. Svoboda informoval o soutěži společnosti Penta – Vysočany, u které bude nutné
per-rollam hlasování o regulérnosti s výhradou.

