USNESENÍ
XVI. VALNÉ HROMADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
KONANÉ V PRAZE DNE 16. KVĚTNA 2009

1.

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ

1.1

návrh „Programu činnosti České komory architektů“;

1.2

zprávu o hospodaření České komory architektů za rok 2008 včetně výroku auditora
k hospodaření Komory za rok 2008;

2.

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE

2.1

zprávy o činnosti orgánů Komory za období IV/2008 až IV/2009, a to:

2.1.1 „Zprávu o činnosti představenstva za období od dubna 2008 do dubna 2009“;
2.1.2 „Zprávu o činnosti dozorčí rady za období od dubna 2008 do dubna 2009“;
2.1.2 „Zprávu o činnosti Stavovského soudu za období od dubna 2008 do dubna 2009“;
2.1.3 „Zprávu o činnosti Autorizační rady za období od dubna 2008 do dubna 2009“.

2.2

S výslovným souhlasem VH, vyjádřeným třípětinovou většinou hlasů, schvaluje
projednávání změn vnitřních řádů České komory architektů, a to:

2.2.1 novelu Disciplinárního a smírčího řádu České komory architektů dle legislativního
tisku č. 1, uveřejněného na webových stránkách České komory architektů;
2.2.2 novelu Soutěžního řádu České komory architektů dle legislativního tisku č. 2,
uveřejněného na webových stránkách České komory architektů s výjimkou bodu 7,
kde je nahrazeno slovo „tří“ slovem „pěti“;
2.2.3 novelu Organizačního, jednacího a volebního řádu České komory architektů dle
legislativního tisku č. 3, uveřejněného na webových stránkách České komory
architektů
2.2.4 zrušení Uznávacího a registračního řádu České komory architektů.

2.3

volbu do orgánů Komory na následující tříleté volební období, a to:

2.3.1 dle protokolu o volbě, který se jakožto Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto usnesení,
vypracovaného volební komisí ve složení
Ing.arch. Ondřej Beneš
Ing. Jan Černoch
Ing. Petr Velička
Ing. arch. Jan Nápravník,
2.3.2 do představenstva byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů

2.3.2.1 za Prahu:
Ing. Akad. arch. Jan Vrana (č.a 00 041), s počtem hlasů 79
(na tříleté funkční období);
2.3.2.2 za Čechy:
Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek (č.a. 03 156), s počtem hlasů 59
(na tříleté funkční období);

2.3.2.3 za Moravu:
Akad. arch. Jan Sapák (č.a. 00 051), s počtem hlasů 93
(na tříleté funkční období);
Ing. arch. Milena Vitoulová (č.a. 00 522), s počtem hlasů 69
(na tříleté funkční období);
Náhradníci
za Prahu: Ing. arch. Miloš Parma (č.a. 00 323), s počtem hlasů 28
za Čechy Ing. Klára Jančurová (č.a. 03 506), s počtem hlasů 39;
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady České
komory architektů.
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2.3.3 do dozorčí rady byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů

2.3.3.1 za Prahu:
Ing. arch. Miroslav Holubec (č.a. 03 107), s počtem hlasů 72
(na tříleté funkční období);
2.3.3.2 za Čechy:
Ing. arch. Josef Panna (č.a. 02 459), s počtem hlasů 77
(na tříleté funkční období);

2.3.3.3 za Moravu:
Ing. arch. Pavel Rada (č.a. 00 710), s počtem hlasů 80
(na tříleté funkční období);
Náhradníkem za Prahu Ing. arch. Pavel Kecek (č.a. 02 658), s počtem hlasů 19 ;
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady České
komory architektů
2.3.4 do Stavovského soudu byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů
Akad. arch. Aleš Brotánek (č.a. 01 915), s počtem hlasů 79,
Ing. Jan Dvořák (č.a. 02 691), s počtem hlasů 76,
Ing. arch. Pavel Kopecký (č.a. 03 526), s počtem hlasů 73,
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady České
komory architektů.

2.4

v souladu s ustanovením 25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., v platném
znění, a v souladu s ustanovením § 4a Organizačního, jednacího a volebního řádu
České komory architektů rozpočet České komory architektů pro rok 2009 jako
vyrovnaný
v celkové výši výnosů

27.360.000,-- Kč;

v celkové výši nákladů

27.360.000,-- Kč.
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3.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ

3.1

představenstvu aktivně se zabývat diskusním příspěvkem, který předložil VH Ing.
arch. Jiří G. Gebert;

3.2

představenstvu zabývat se možností „aktivní účasti při organizování Grand Prix
architektů – národní ceny za architekturu, včetně finančního zajištění jejích provozních
nákladů“;

3.3

představenstvu zabývat se možností „vybudovat nebo doplnit aparát ČKA zajišťující
ochranu členů České komory architektů, především v oblasti autorsko-právních
vztahů“;

3.4

představenstvu a legislativní skupině do příští valné hromady zabývat se intenzivně
otázkou rozporu ve schvalování rozpočtu ČKA, kdy VH doposud schvaluje rozpočet
v průběhu kalendářního roku – tj. částečně ex post;

3.5

představenstvu zahájit konkrétní organizační kroky k zavedení systémů celoživotního
profesního vzdělávání autorizovaných osob, a to v souladu s koncepcí celoživotního
profesního vzdělávání;

3.6

představenstvu v souvislosti s hospodářskou krizí zvláště důsledně sledovat příjmovou
stránku rozpočtu a upravovat nezbytnými úspornými rozpočtovými opatřeními
nemandatorní výdaje a o těchto rozhodnutích podat zprávu příští VH;

3.7

představenstvu a Autorizační radě ČKA vydat formou společného usnesení technická
pravidla pro provádění registrace ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., o uznání odborné
kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, kterým je ČKA jako uznávací orgán vázán.

Zapsala návrhová komise ve složení
Ing. Petr Šiřina
Ing. arch. Pavel Nasadil
Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková
V Praze dne 16. května 2009
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