Příloha č. 2
Změny řádů schválené Valnou hromadou dne 21. 4. 2012 v Brně

1) Organizační, jednací a volební řád ČKA

Změny § 20 stran činnosti a organizace pracovních skupin.
Níže přijaté změny měly za cíl zejména zvýšení efektivnosti práce PS, jejich obecnou racionalizaci a
úsporu finančních prostředků.
§ 20 pracovní skupiny
(1) Pracovní skupiny jsou pomocným orgánem Komory.
(2) Pracovní skupiny zřizuje svým rozhodnutím představenstvo, které zároveň jmenuje jejich členy, popřípadě představitele,
vymezí jejich působnost, popřípadě stanoví úkoly a termíny jejich splnění.
(3) Pracovní skupiny se zřizují buď k jednorázovým úkolům, které jsou jednoznačně určeny, a to včetně časového
harmonogramu práce, finančních nákladů a personálního složení, anebo k průběžným činnostem, pokud si to žádá jejich
povaha a nelze je zcela zajistit v rámci činnosti kanceláře Komory. Na webových stránkách se zveřejní název pracovní
skupiny, vymezení jejího úkolu, personální složení a kontakt na předsedu. Zprávy a návrhy pracovní skupina předkládá
představenstvu, které rozhodne o závěrech. V případě, že je činnost pracovní skupiny financována i z jiných zdrojů, než je
rozpočet ČKA, vede se o tom samostatná evidence, popřípadě se na tuto činnost zřídí zvláštní pracovní skupina.
(4) Obvyklými oblastmi, pro něž jsou zřizovány pracovní skupiny bez časového omezení, jsou jednotlivé funkce Komory,
především péče o architektonické soutěže, legislativu, zahraniční vztahy, vzdělávání a informační činnost.
(5) Obvyklými úkoly, pro něž jsou zřizovány pracovní skupiny s časově omezenou působností, jsou například příprava valné
hromady nebo příprava jiných významných akcí.
(6) V čele pracovní skupiny obvykle stojí příslušný člen představenstva nebo jiného základního orgánu Komory.
(7) Pracovní skupina může za Komoru jednat navenek jen tehdy, byla-li k tomu pověřena, a to pouze v rámci tohoto pověření.
Orgánům Komory může iniciativně předkládat své závěry, návrhy nebo doporučení.

Změna § 28 odst. 6 – hlasování per rollam
Změna § 28 odst. 6 omezuje možnost hlasování některých orgánů ČKA hlasovat „dálkově“ per rollam,
pokud se proti tomuto způsobu rozhodování postaví alespoň tři členové dotčeného orgánu. Toto má
omezit používání tohoto druhu hlasování na jednoznačnější záležitosti, u kterých se nepředpokládá,
že by postoj k nim mohl být měněn v debatě, která není při tomto druhu rozhodování možná.

§ 28 hlasování a rozhodování
(1) Společná ustanovení o hlasování a rozhodování se použijí pro hlasování a rozhodování všech orgánů Komory, ledaže je ve
zvláštních případech stanoveno jinak.
(2) Orgán Komory jedná ve věcech jemu příslušných o každé věci jednotlivě a rozhoduje obvykle třípětinovou většinou hlasů
všech svých řádných členů, obvykle veřejným hlasováním. Prostou většinou hlasů přítomných řádných členů rozhoduje
jednající orgán Komory o otázkách procedurálních.
(3) V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, popřípadě předsedajícího.
(4) Jsou-li přítomny méně než tři pětiny členů orgánu Komory, není takový orgán schopen usnášení a není oprávněn
rozhodovat ve věci, ledaže se projednává věc, k jejímuž schválení postačuje prostá většina hlasů všech řádných členů, resp.
prostá většina hlasů všech přítomných řádných členů tohoto orgánu Komory. Orgán Komory, který ztratil trvale schopnost

usnášení a tím zmocnění k řádnému výkonu svých funkcí, vykonává ve smyslu ustanovení § 25 Zákona svoji činnost v
omezeném rozsahu až do doby neprodleného konání valné hromady, která zvolí nový orgán.
(5) O návrzích se hlasuje v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Souvisí-li projednávané věci, lze o nich hlasovat společně.
(6) V případě nebezpečí z prodlení při rozhodování o věcných otázkách činnosti představenstva, dozorčí rady a autorizační
rady Komory mohou řádní členové těchto orgánů hlasovat per rollam. O vykonaném hlasování musí být učiněn písemný
záznam, s jehož obsahem se členové orgánu Komory seznámí na nejbližším příštím zasedání. Hlasování per rollam nelze použít
v případě, že se proti rozhodování věci touto formou vysloví alespoň tři členové dotčeného orgánu.

2) Soutěžní řád ČKA

Změna § 8 odst. 4 – účast disciplinárně trestaných AO na porotování soutěží
Návrh zakazuje, aby se osoby, které byly disciplinárně trestány, mohly do doby, než bude odsouzení
zahlazeno (dle § 68 DSŘ), účastnit architektonických soutěží v roli porotců.
§ 8 funkce a složení poroty
(1) Funkcí poroty je posoudit soutěžní podmínky, projednat je a odsouhlasit jejich znění, posoudit předložené soutěžní návrhy a
rozhodnout o jejich ocenění, popřípadě odměnění podle závazných kritérií obsažených v soutěžních podmínkách.
(2) Členy poroty jsou řádní členové a náhradníci. Počet náhradníků musí být úměrný počtu řádných členů poroty. Činí obvykle
jednu třetinu.
(3) Porota má vždy lichý počet řádných členů, nejméně tři a nejvíce jedenáct. Jednání poroty se účastní všichni členové, avšak
náhradníci pouze s hlasem poradním. V případě zastupování nepřítomného řádného člena nabývá náhradník statutu řádného
člena s hlasem rozhodujícím, přičemž řádné členy nezávislé (v souladu s ustanovením § 8 odstavce 4) na vyhlašovateli musí v
rozhodování poroty nahradit jen náhradník nezávislý.
(4) Členy poroty jmenuje vyhlašovatel z řad nepodjatých kvalifikovaných odborníků, zejména architektů, krajinářských
architektů a urbanistů; v každé porotě musí být zastoupeni autorizovaní architekti, popřípadě krajinářští architekti nebo
urbanisté. Členy poroty mohou být i zástupci vyhlašovatele soutěže, budoucího uživatele a představitelé místní správy. Členem
poroty nesmí být jmenována autorizovaná osoba, které bylo uloženo disciplinární opatření, a to až do jeho zahlazení.1
(5) V zájmu nezávislosti rozhodování však musí být nadpoloviční většina členů poroty nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech
rozhodujících o využití výsledku soutěže a musí mít odbornou kvalifikaci odpovídající předmětu soutěže. Nezávislými se
rozumí ti členové poroty, kteří nejsou se zadavatelem v trvalém obchodním vztahu, popřípadě ve vztahu zaměstnaneckém,
služebním a obdobném; za nezávislé porotce se nepovažují ani členové poradních sborů a zpracovatelé soutěžních podmínek a
soutěžního programu (zadání) vyhlašovatele. O své nepodjatosti a nezávislosti učiní členové poroty před zahájením své
činnosti písemné prohlášení.
(6) Je-li vyhlašovatelem o nominaci nezávislých porotců požádána Komora, nominuje kandidáty pouze z řad autorizovaných
osob.
(7) Porota může, vyžaduje-li to povaha odevzdaných soutěžních návrhů, přizvat s předchozím souhlasem vyhlašovatele ke své
práci odborné znalce, kteří se nadále účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizváni, avšak pouze s hlasem poradním.
(8) Činnost členů poroty bude honorována jako činnost velmi vysoce kvalifikovaná, a to se zvláštním přihlédnutím k náročnosti
výkonu funkce předsedy poroty. Členové poroty nesmí později převzít žádné smluvní závazky na úkoly, které vycházejí ze
soutěže.

Změny § 5 odst. 2 a § 11a odst. 1 – snížení nákladů pro vyhlašovatele architektonických soutěží
Přijaté změny mají za cíl pozitivně působit na vypisovatele architektonických soutěží zmírněním
finanční zátěže: v prvním případě se jedná o odstranění povinnosti zveřejňovat výsledky
v celostátním deníku, v druhém rozesílat neoceněné soutěžní návrhy poštou.
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§ 68 Disciplinárního a smírčího řádu České komory architektů

§ 5 vyhlášení soutěže
(1) Soutěž je vyhlášena dnem, kdy jsou soutěžní podmínky zpřístupněny všem zájemcům stanoveného okruhu účastníků
soutěže. Soutěžní lhůta musí činit nejméně šest týdnů od data vyhlášení soutěže. V případě dvoukolových soutěží musí celková
soutěžní lhůta pro první a druhé kolo dohromady činit nejméně osm týdnů, přičemž soutěžní lhůta pro první kolo nesmí být
kratší než tři týdny.
(2) Informaci o vyhlášení veřejné, popřípadě kombinované soutěže podá vyhlašovatel Komoře, která ji zveřejní na svých
internetových stránkách; za podmínek stanovených zvláštními předpisy ji vyhlašovatel zveřejní též v Informačním systému,
popřípadě v Úředním věstníku Evropské unie2b.
(3) Počínaje dnem vyhlášení veřejné soutěže poskytuje vyhlašovatel zájemcům o účast v soutěži soutěžní podmínky (včetně
soutěžních podkladů). Soutěžní podmínky (včetně soutěžních podkladů) může poskytovat za přiměřenou úplatu, která nesmí
převýšit náklady na jejich výrobu a která musí být soutěžícím vrácena, jestliže odevzdají soutěžní návrh, který byl porotou
přijat k řádnému hodnocení.
(4) Vyzvaná soutěž se vyhlašuje písemnou výzvou všem vyzývaným účastníkům. Výzva musí být spolu se soutěžními
podmínkami odeslána nejpozději v den vyhlášení vyzvané soutěže. Svoji účast ve vyzvané soutěži účastníci písemně potvrdí ve
lhůtě stanovené soutěžními podmínkami.

§ 11a
(1) U veřejných soutěží musí vyhlašovatel ve lhůtě jednoho měsíce po vyhlášení výsledků soutěže, popřípadě po ukončení
výstavy vrátit neoceněné, jakož i neodměněné soutěžní návrhy, a to na vyžádání účastníků v místě konání soutěže.
(2) Jednotlivci nebo týmy, jejichž soutěžní návrhy byly oceněny nebo odměněny a vyhlašovatel si je ponechává, si podrží svá
autorská práva; soutěžní návrhy lze však i v takovém případě užít jen pro účely soutěže. Jakékoliv jiné užití je přípustné pouze
se souhlasem autora. Autoři mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět použít v jiném případě, s výjimkou
návrhu realizovaného, ledaže se autor realizovaného návrhu dohodne s vyhlašovatelem soutěže výslovně jinak.

3) Jednací řád valné hromady

Změna § 6 – zpřesnění regionu kandidatury do představenstva a dozorčí rady
Přijatý návrh odstranil volnost v možnosti volby regionu, za něž lze podávat kandidaturu do
představenstva a dozorčí rady. Nadále bude možné kandidaturu podat pouze za region, v němž má
dle registru, který vede ČKA, architekt své sídlo.
§ 6 volby do orgánů Komory
(1) Volby do představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu se konají každý rok, přičemž se vždy volí jedna třetina členů
těchto orgánů na dobu tří let.
(2) Kandidátní listiny pro volbu do jednotlivých orgánů se sestaví na místě konání voleb, a to na podkladě ústních nebo
písemných návrhů, které mohou volební komisi podávat všichni řádní členové Komory. Návrh musí obsahovat jméno
kandidáta a popřípadě jeho autorizační číslo, název orgánu, do něhož kandiduje, přičemž kandidatura do dvou či více orgánů
se nepřipouští, prohlášení, zda byl disciplinárně trestán nebo zda s ním bylo zahájeno disciplinární řízení a podpis kandidáta
stvrzující jeho kandidaturu, jakož i jeho vůli a odhodlání vykonávat svěřenou funkci zodpovědně. Kandidáti do představenstva
a dozorčí rady uvedou rovněž název regionu, za který kandidaturu podávají. Tím může být jen region, v němž se nachází sídlo
architekta zapsané v seznamu vedeném Komorou.2 Tyto návrhy lze podávat pouze do doby, kterou stanoví a předem vyhlásí
volební komise. Kandidatura musí být na kandidátní listině stvrzena podpisem kandidujícího, ledaže kandidát stvrdil
podpisem svoji kandidaturu na písemném návrhu; v takovém případě vyznačí tuto skutečnost do kandidátní listiny volební
komise. Do kandidátní listiny se vyznačí i skutečnost, zda byl kandidát disciplinárně trestán nebo s ním bylo zahájeno
disciplinární řízení. Písemné návrhy na kandidaturu jsou přílohou zápisu volební komise o průběhu voleb.

Ustanovení § 146 an. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
§ 12a Profesního a etického řádu České komory architektů
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(3) Po zapsání všech řádně navržených kandidátů do kandidátních listin pro jednotlivé orgány a po ověření správnosti jejich
kandidatury vyhlásí volební komise konání volby samé.
(4) Každý oprávněný volič má pro volbu do jednotlivého orgánu k dispozici takový počet hlasů, který odpovídá jedné třetině
počtu členů daného orgánu podle tohoto řádu, přičemž každému kandidátovi může dát nejvýše jeden hlas. Pro stanovení
poměrného počtu zástupců a pro účely voleb jsou usazené osoby uvedeny v tom regionu, v němž mají stanoveno své sídlo.
(5) Na podkladě součtů odevzdaných hlasů sestaví volební komise pořadí kandidátů do jednotlivých orgánů podle počtu
získaných hlasů. Za zvolené řádné členy se přitom z tohoto pořadí považují
a) pro představenstvo první kandidáti za Prahu, první kandidáti za ostatní regiony Čech a první kandidáti za Moravu a
Slezsko, a to v takovém vzájemném poměru, který je odvozen od vzájemného poměru celkového počtu autorizovaných a
registrovaných osob usazených v těchto třech regionech,
b) pro dozorčí radu první kandidáti za Prahu, první kandidáti za ostatní regiony Čech a první kandidáti za Moravu a Slezsko, a
to v početně stejném zastoupení;
c) pro Stavovský soud kandidáti na prvních třech místech bez ohledu na region;
kandidáti na dalších místech jsou považováni za náhradníky, přičemž se použije stejný klíč, jaký platí pro řádné členy těchto
orgánů. Náhradníci nastupují na případná uprázdněná místa řádných členů příslušného orgánu zvolených za příslušný region
v tom pořadí, jakého dosáhli ve volbách ve stejném roce, ve kterém byl zvolen člen orgánu, jehož mají nahradit; volební období
náhradníka je totožné s volebním obdobím nahrazeného člena orgánu. Pokud v příslušném období nebyl na volební listině
žádný další kandidát, který by byl považován za náhradníka, je za náhradníka považován kandidát dle regionálního klíče,
zvolený jako náhradník v nejbližších předchozích volbách, a to v pořadí podle nejvyššího počtu hlasů, pokud to nevylučují
okolnosti a pokud náhradník takto určený vysloví se svým působením v orgánu Komory souhlas; volební období tohoto
náhradníka je totožné s volebním obdobím nahrazeného člena orgánu.
(6) O takto vzniklém složení jednotlivých orgánů hlasuje valná hromada jako o celku. Pokud jednotlivé orgány nezískají
podporu nadpoloviční většiny hlasujících, musí se konat druhé kolo volby, do něhož postupují pouze kandidáti, kteří se v
prvním kole umístili v první třetině pořadí vzniklého volbou. Pokud ani složení jednotlivých orgánů vzešlé ze druhého kola
voleb nezíská podporu nadpoloviční většiny hlasujících, koná se obdobným způsobem třetí kolo voleb. V případě neúspěchu
třetího kola se musí volby opakovat.
(7) O výsledku voleb sepíše volební komise zápis, potvrdí jej svými podpisy a doloží volebními lístky a písemnými návrhy na
kandidaturu a kandidátními listinami. Zápis s těmito přílohami archivuje Kancelář Komory.

