Změny vnitřních řádů – přijaté návrhy

1. Návrh I.I.I
Organizační, jednací a volební řád ČKA
§ 7 (3) Povinnosti řádných členů jsou:
a) řídit se Zákonem jakož i vnitřními řády Komory,
b) platit řádně a včas jedenkrát ročně členské příspěvky ve výši 6.000,-Kč. Členský příspěvek pro architekty po
prvním udělení autorizace činí po dobu prvních tří let 3.000,- Kč. Tomu, kdo prokáže tíživou ekonomickou
situaci (zejména jako důsledek nemoci, invalidity, mateřské dovolené nebo stáří), může být příspěvek na
podkladě jeho řádně doložené a odůvodněné žádosti snížen rozhodnutím představenstva až na minimální
výši 1.500,-Kč., popřípadě může být též odložena jeho splatnost formou bezúročné půjčky poskytnuté
autorizované osobě Komorou. O snížení příspěvku z důvodů tíživé situace, nemoci, popřípadě invalidity
architekta může představenstvo rozhodnout též z vlastního podnětu, popřípadě na žádost podanou a
doporučenou alespoň dvěma autorizovanými osobami sdruženými Komorou jakožto ručiteli; takto podaná
žádost se posuzuje individuálně na základě doporučení těchto ručitelů. Příspěvek v minimální výši platí též
řádný člen, jehož autorizace byla pozastavena na vlastní žádost, a člen, jehož autorizace byla pozastavena z
důvodů disciplinárních. Ženy na mateřské dovolené, jejichž autorizace byla pozastavena, členské příspěvky
neplatí. V případě, že povinnost platit příspěvek vznikne nebo skončí v průběhu kalendářního roku,
popřípadě se v průběhu kalendářního roku změní jeho výše, vypočítá se výše příspěvku tak, že se příslušný
počet měsíců násobí jednou dvanáctinou předepsaného ročního příspěvku. Termínem splatnosti příspěvku je
28. únor. Je-li autorizace udělena po 28. únoru toho roku, je příspěvek v příslušné výši splatný do jednoho
měsíce od data udělení autorizace.
-

c) Autorizovaní inspektoři mají povinnost spolu s členským příspěvkem dle písm. b) platit navíc řádně a včas
jedenkrát ročně poplatek 3.000,- Kč.

2. Návrh I.I.II
Organizační, jednací a volební řád ČKA
§30 (7) Nedosáhl-li v prvním kole žádný z kandidátů třípětinové většiny hlasů všech řádných členů orgánu,
opakuje se volba nejvýše dvou kandidátů s nejvyšším počtem dosažených hlasů, tak dlouho dokud jeden
z kandidátů nezvítězí prostou většinou hlasů všech řádných členů, popřípadě dokud neodstoupí kandidáti od
kandidatury, nejvýše však desetkrát po sobě. Pokud tímto postupem nebyl žádný z kandidátů zvolen, přistoupí
se k nové volbě. a nejsou nahrazeni novými kandidáty. Noví kandidáti musí dosáhnout v prvém kole opět
třípětinové většiny hlasů všech řádných členů orgánů, jinak se volba opakuje.

3. Návrh I.II.I. s předloženým protinávrhem
Soutěžní řád ČKA
§ 12 (1) Za přiměřenou částku pro ceny a odměny se obvykle považuje taková výše souhrnu cen a odměn,
která činí
a) u ideových soutěží, popřípadě prvních kol dvoukolových soutěží 1 % z výše předpokládaných investičních,
popřípadě rozpočtových prostředků určených na provedení předmětu soutěže,
b) u projektových soutěží, popřípadě druhých kol dvoukolových soutěží nejméně 1 % až 1,5 % z výše
předpokládaných investičních, popřípadě rozpočtových prostředků určených na provedení předmětu
soutěže (u vyšších investic nad 1 mld. Kč od 0,5%), nebo 1 % až 2 % u soutěží jednokolových; při stanovování
výše tohoto souhrnu se přihlédne zejména k rozsahu a obtížnosti soutěže a v případě pochybností též k

ustanovením Výkonů a honorářů architektů; u urbanistických soutěží 10% z výše předpokládaných
rozpočtových prostředků určených na dokumentaci stanovených honorářovým řádem.

4. Návrh I.II.II.
Soutěžní řád ČKA
§ 11 (3) Účastníku soutěže se výsledek soutěže oznámí zasláním protokolu do vlastních rukou, a to nejpozději
do pěti pracovních dnů od konečného rozhodnutí poroty. V období počínajícím rozesláním protokolů a
končícím patnáct dnů po posledním doručení protokolu účastníku soutěže vyhlašovatel zpřístupní všechny
soutěžní návrhy účastníkům soutěže.

5. Návrh I.III.I s předloženým protinávrhem
Jednací řád Valné hromady ČKA
§ 1a
Hosté valné hromady
Jednání valné hromady mohou být přítomni také hosté, a to hosté čestní, pozvaní představenstvem a další
hosté z řad veřejnosti. Tito hosté na valné hromadě nemohou hlasovat. Hosté jsou povinni se před vstupem
do jednací místnosti registrovat a v jednací místnosti jsou pro ně vyhrazena zvláštní místa. Maximální počet
hostů z řad veřejnosti je dán počtem míst ve vyhrazené části jednací místnosti. V rozpravě mohou hosté
z řad veřejnosti vystupovat pouze výjimečně a to se souhlasem valné hromady.

6. Návrh II.I.I
Organizační, jednací a volební řád ČKA
§ 16 odst. 3 a § 4
(3) Autorizační rada má deset sedm řádných členů a tři náhradníky jmenované podle § 29 odst. 3 Zákona na
návrh představenstva Komory příslušným ministrem vlády České republiky. Zasedání autorizační rady se
účastní předsedové zkušebních komisí s hlasem poradním. Představenstvo Komory navrhuje po jednom
zástupci pro každý z oborů jí udělované autorizace (architektura, územní plánová, krajinářská architektura).
(4) Členy autorizační rady mohou být též členové, popřípadě náhradníci představenstva
a sekretář Komory. Ve složení autorizační rady jsou přiměřeně zastoupeny jednotlivé obory, pro které se
uděluje autorizace. Členové autorizační rady, kteří nejsou členy zkušebních komisí, se mohou účastnit
zasedání zkušebních komisí jako přísedící, avšak bez práva zasahovat do průběhu zkoušky.

7. Návrh II.I.II s předloženým protinávrhem
Organizační, jednací a volební řád ČKA
§ 30a
„Funkční období člena představenstva komory je omezeno na dvě po sobě jdoucí volební období.“

8. Návrh II.II.I s předloženým protinávrhem
Soutěžní řád ČKA
Navrhuje v ustanovení § 8 doplnění nového odstavce za odst. 5 za současného přečíslování odstavců
následujících tohoto znění:

(6) Nezávislí členové poroty nesmí být trvalými projektovými partnery.
(7) Nadpoloviční většina nezávislých členů poroty nesmí být tvořena zaměstnanci nebo vlastníky stejného
subjektu.

9. Návrh II.IV.I
Profesního a etického řádu ČKA
Navrhuje se změna v ustanovení § 26 odst. 3. Navrhované znění odst. 3 je následující:
(3) Architekt nepřevezme rozpracovanou zakázku bez vědomí jejího původního zhotovitele. Před převzetím
zakázky musí architekt neprodleně a písemně informovat o zakázce jejího původního zhotovitele a ověřit
dotázat se, zda původní zhotovitel a zadavatel jsou řádně vypořádáni. Původní zhotovitel je povinen se k této
písemné informaci vyjádřit ve lhůtě jednoho měsíce; neučiní-li tak, má se za to, že souhlasí. Nevyjádří-li se
původní zhotovitel k této informaci do patnácti kalendářních dnů od doručení žádosti, má se za to, že
souhlasí. Pokud původní zhotovitel se zadavatelem řádně vypořádáni nejsou Pokud původní zhotovitel v této
lhůtě prokáže, že není se zadavatelem řádně vypořádán, architekt rozpracovanou zakázku nepřevezme,
ledaže požadavky původního zhotovitele jsou s ohledem na smlouvu uzavřenou mezi ním a klientem zjevně
nepřiměřené a převzetím zakázky nebudou dotčena autorská práva původního zhotovitele.

10. Návrh III.I podaný na místě
Jednací řád Valné hromady ČKA
Navrhuje se nové znění § 5 odst. 3 Jednacího řádu Valné hromady. Nové znění § 5 odst. 3 je:
Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů v jednací místnosti přítomných řádných členů Komory.
Hlasuje se pomocí aklamační karty nebo hlasovacího zařízení, kterou které obdrží proti podpisu každý řádný
účastník při registraci. Aklamační karta a hlasovací zařízení jsou nepřenosné je nepřenosná.

11. Návrh III.II podaný na místě
Jednací řád Valné hromady ČKA
Navrhuje se nové znění § 1 odst. 3 Jednacího řádu Valné hromady. Nové znění § 1 odst. 3 je
Každý účastník je povinen se řádně při vstupu do jednací místnosti zaregistrovat pro jednání valné hromady.
Při této registraci obdrží proti podpisu aklamační karty, případně hlasovací zařízení, a volební lístky.

