V Praze dne 16. dubna 2012

Věc: Stanovisko pracovní skupiny pro legislativu k otázce účasti veřejnosti na Valné hromadě ČKA

O účasti na Valné hromadě ČKA hovoří § 25 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdější předpisů (dále „zákon“)
dle něhož „(…) Právo účasti na valné hromadě s hlasem rozhodujícím mají všichni členové České komory architektů, právo
účasti s hlasem poradním mají všichni hostující členové a mimořádní členové České komory architektů.“
Členem ČKA dle § 22 zákona jsou všichni autorizovaní architekti; hostujícími členy osoby, které obdržely oprávnění
obdobné autorizaci vydané v zahraničí, pokud Komora toto oprávnění uzná a mimořádnými členy další osoby, které
Komora může sdružovat.
Otázku mimořádného členství upravuje ustanovení § 5 odst. 4 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA, které
za mimořádné členy označuje osoby, které byly rozhodnutím představenstva na základě vlastní žádosti za
mimořádné členy přijaty a osoby, jímž bylo rozhodnutím představenstva uděleno čestné členství.
V rámci Jednacího řádu Valné hromady ČKA otázku účastenství na valné hromadě upravuje § 1. Ustanovení § 1 odst.
3 stanoví, že „Každý účastník je povinen se řádně při vstupu do jednací místnosti zaregistrovat pro jednání valné hromady. Při
této registraci obdrží proti podpisu aklamační kartu a volební lístky.“
Umožnění účasti veřejnosti na valné hromadě, je třeba v obecném smyslu chápat jako povinnost, kterou může zákon
omezit právo na samosprávu. Totéž může udělat Komora sama, pokud valná hromada přijme tuto povinnost do
vnitřních řádů ČKA. Vzhledem k tomu, že účast veřejnosti mimo řádné a mimořádné členy není ani zákonem ani
vnitřními řády ČKA nikterak upravena, je zřejmé, že ČKA není ze zákona povinna účast veřejnosti připustit.
Právo na účast veřejnosti není z řádů ani dovoditelné výkladem. Spíše opak lze vyvodit z citovaného § 1 odst. 3 JŘVH,
který uvádí, že každý účastník obdrží aklamační kartu a volební lístky. Lze tedy usuzovat, že každý zákonem
připuštěný účastník má také právo hlasovat, což opět odpovídá pouze řádným a mimořádným členům ČKA.
Má-li se valné hromady účastnit osoba, která nenaplňuje požadavek na členství v ČKA, je třeba o tom učinit
rozhodnutí v rámci organizační struktury ČKA. Příslušnost vydat toto rozhodnutí má představenstvo ČKA a to
s ohledem na ustanovení § 26 odst. 1 písm. g) zákona, dle něhož představenstvo v rozsahu své působnosti zejména
rozhoduje ve všech věcech v působnosti Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány.
Možnost rozhodnout o účasti má také sama valná hromada. Postup schvalování valnou hromadou je však nevhodný
z organizačního hlediska. Za prvé, valná hromada nemůže rozhodovat o účasti osob, které jsou již na jednání
přítomny. Za druhé, jednotlivé postupné schvalování hostů by bylo organizačně neúnosné.
Má-li osoba, která nenaplňuje zákonné požadavky na účast, zájem o možnost účasti na valné hromadě, musí o
umožnění účasti požádat představenstvo ČKA, které rozhodne, zda jí účast umožní. Ostatním osobám se účast
neumožňuje, leda by o její účasti rozhodla valná hromada na návrh podaný řádným účastníkem.
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