Zápis z Valné
hromady
České
komory
architektů, konané dne 18. 4. 2015 v budově
Fakulty architektury ČVUT v Praze
1/ Slavnostní zahájení
Předseda ČKA Ing. arch. Ivan Plicka zahájil VH krátce před 10. hodinou, prezentováno
bylo celkem 224 účastníků, prezenční listina je přílohou tohoto zápisu.
Úvodní slovo pronesl děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Ladislav Lábus,
který apeloval na přítomné, aby jednání VH provázela věcná a slušná diskuze.
2/ Přivítání a projevy hostů, představení partnerů a pozvánka na výstavu diplomových
prací
Hosté:
ředitel odboru územního plánování ministerstva pro místní rozvoj Ing. Tomáš Sklenář,
Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT,
Ing. Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních surovin Ministerstva průmyslu
a obchodu
Ing. Pavel Štěpán, prezident Českého svazu stavebních inženýrů
Ing. arch. Jan Fibiger, prezident SIA ČR – Rady výstavby
3/ Zahájení pracovní části VH
Konstatována usnášeníschopnost VH.
Odmítnuto použití aklamačního lístku při hlasování (usn. č. 1), přijato usnesení č. 2 o
hlasování pomocí hlasovacího zařízení. Provedena instruktáž k použití hlasovacího
zařízení.
4/ Délka příspěvku
Přijato usnesení č. 3 o stanovení délky příspěvku v rozpravě na max. 3 minuty.
5/ Volba komisí a předsedajícího:
a) Návrhová komise - zvoleni členové doc. Ing. arch. Oldřich Hájek (usn. č. 4), Ing.
arch. Miroslav Holubec (usn. č. 5), Ing. arch. MgA. David Mateásko (usn. č. 6)
b) Volební a mandátová komise – zvoleni členové Ing. arch. MgA. Michal Fišer (usn. č.
7), Ing. arch. Pavel Nasadil (usn. č. 8), Ing. arch. Martin Rusina (usn. č. 9)
c) Předsedající – návrh z pléna na předsedajícího – Ing. arch Oleg Haman - návrh
nepřijat (usn. č. 10), zvolen předsedající předseda představenstva ČKA Ing. arch Ivan
Plicka (usn. č. 11).
6/ Schválení programu
Návrh programu předložen v tiskovém materiálu Podklady pro jednání valné hromady
ČKA 2015 (dále jen Podklady), který obdržel každý účastník jednání.
Z pléna vzneseny návrhy na změnu programu: zkrácení doby na oběd (odmítnuto –
usn. č. 12), zrušení odpolední přestávky a schválení rozpočtu před obědem, tak aby o
rozpočtu hlasoval co největší počet prezentovaných – schváleno usn. č. 13 a 14.
Program také upraven kvůli časové prodlevě.
Program VH schválen ve znění pozměňovacích návrhů (usn. č. 15).
7/ Otevření kandidátních listin v předsálí jednacího sálu, předpokládané uzavření v
14,30.
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8/ Oznámeny výsledky voleb předsedů komisí
Návrhová komise zvolila ze svého středu předsedu Ing. arch. MgA. Davida Mateáska,
volební a mandátová komise zvolila Ing. arch. Martina Rusinu.
9/ Zpráva o činnosti ČKA
Předseda ČKA Ing. arch. Ivan Plicka přednesl zprávu o činnosti ČKA a jejího
představenstva za uplynulé období. Zpráva vycházela z materiálů předložených v
Podkladech.
10/ Zpráva dozorčí rady ČKA
Předseda dozorčí rady Ing. arch. Pavel Rada přednesl informace o složení dozorčí rady
a podal stručné informace o dohledu nad řádným výkonem činnosti autorizovaných
architektů uvedené podrobněji v Podkladech (Výroční zpráva o činnosti dozorčí rady
České komory architektů). Konstatoval plnění usnesení VH v roce 2014
představenstvem. DR prověřila na základě žádostí regulérnost elektronického hlasování
v průběhu jednání VH 2014, nepodařilo se prokázat zneužití hlasovacího zařízení. DR
také prošetřovala a vyjadřovala se ke konání představenstva – soulad s usnesením VH
2013, neshledala porušení zákonů nebo vnitřních předpisů ČKA.
11/ Zpráva o činnosti Stavovského soudu ČKA
Přednesl ji předseda Stavovského soudu Ing. arch. Václav Šebek, kromě základních
informací o činnosti Stavovského soudu v uplynulém roce obsažených v Podkladech
(Stavovský soud české komory architektů, Výroční zpráva o činnosti za rok 2014)
inicioval potřebu úpravy rozhodčího řízení.
12/ Zpráva o činnosti autorizační rady ČKA
Stručnou informaci přednesl její zpracovatel prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (Výroční
zpráva o činnosti autorizační rady České komory architektů za rok 2014).
13/ Zpráva o hospodaření ČKA
Přednášející Ing. arch. Ivan Plicka, podané informace vycházely z podrobné zprávy o
hospodaření ČKA za rok 2014 s tabulkami a grafy publikované v Podkladech.
14/ Rozpočet
Předsedající přednesl návrh rozpočtu schváleného představenstvem tak, jak je uveden
v Podkladech. Rozpočet navržen jako vyrovnaný.
Zahájena rozprava o návrhu. Z pléna nadneseny problémy některých nesplněných bodů
rozpočtu 2014 a zejména propadu příjmu z inzerce – reakce představenstva – ke dni
konání VH jsou v jednání kontrakty ve výši cca 2/3 navrhované částky v rozpočtu.
Rozpočet, jak byl navrhován, byl schválen – usn. č. 16
15/ Představení kandidátů na funkce do volených orgánů ČKA
Před plénem vystoupila většina kandidátů, jak byli přihlášeni na kandidátních listinách.
Jednotliví kandidáti se představili a přednesli krátce své programy, záměry a cíle.
Kandidáti, kteří se představili plénu:
Kandidáti do představenstva:
RNDr. Milan Svoboda, Ing. arch. Hynek Gloser, Ing. Petr Velička Ing. arch. Mgr. Karel
Cieslar, Ing.arch. Jan Sapák, Ing. arch. Miroslav Tempír, Ing. arch. Miloš Grigorij Parma,
Ing.arch. Pavel Hnilička a Ing. arch. Jiří Gebert
Kandidáti pro dozorčí radu:
Ing. arch. Miroslav Holubec, Ing. arch. Josef Patrný, Ing. arch. Pavel Rada a Ing. arch.
Jan Stáhala
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Kandidáti pro Stavovský soud:
Ing. arch. MgA. David Mateásko, Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Tomáš Vích a Ing.
arch. Karel Doležel.
Přestávka na oběd, 12,40.
16/ Uzavření kandidátních listin, 13,30.
17/ Ve 14 hodin zahájeny volby, pokračování jednání VH.
18/ Program činnosti ČKA na rok 2015
Ing. arch. Jiří Šafer navrhl schválení programu jako celku, vyjma bodu i/2 týkající ho se
omezení počtu členů orgánů komory. Program činnosti ve znění pozměňovacího návrhu
Ing. arch. Šafera schválen (usn.č. 17).
19/ Diskuze na téma aktuální otázky ČKA
Ing. arch. Josef Smutný přednesl náměty pro zkvalitnění činnosti komory:
a) Vytvořit prostor pro pracovní skupinu, která by monitorovala a podporovala zájem a
začlenění mladých architektů do Komory.
Z pléna zazněly návrhy na vytvoření podmínek pro mladé architekty formou např.
mimořádného členství, obdoby koncipientství, dobrovolné činnosti pro Komoru, záštity
Komory nejen pro autorizované architekty. Neformálním hlasováním byla optickou
většinou tato iniciativa podpořena.
b) Zaručení kvality porotců soutěží Komorou
Odezva z pléna: Komora by měla mít odpovědnost za kvalitu porotců, které sama
jmenuje a současně by měla mít kontrolní systém, zlepšení systému prezentování
porotců na webu a nutnost kvalifikovaných zápisů, vypracování konkrétního návrhu na
vzdělání, podmínky a odpovědnost porotců (pracovní skupina) - návrh součástí
závěrečného usnesení.
c) Vytvoření pracovní skupiny pro památkovou péči
Konstatováno, že takováto skupina chybí – návrh na ustavení – součást závěrečného
usnesení.
d) Sjednocení odborného stanoviska k Pražským stavebním předpisům
Z pléna návrhy na zajištění seriózní profesní diskuze k nalezení konsenzu tak, aby na
veřejnost nepronikala protichůdná stanoviska, dopis primátorce k neutrální platformě k
PSP.
e) Navýšení příspěvku, které by znamenalo vyšší úroveň péče ze strany Komory
Další námět k diskuzi a návrh na doplnění závěrečného usnesení se týkal konání VH
ČKA v Praze maximálně 1x za 3 roky, v ostatních termínech mimo. Návrh zamítnut (usn.
č. 20).
V 15,45 byla diskuze ukončena.
20/ Změny řádů ČKA:
Návrh představenstva na úpravu § 10 odst. 2 Organizačního, jednacího a volebního řádu
a navazující přechodná ustanovení, týkající se snížení počtu členů představenstva ze 12
na 9 zamítnut (usn. č. 23).
Návrhy pracovní skupiny pro legislativu:
- doplnění § 7 Organizačního, jednacího a volebního řádu o odst. 12, týkající se
podrobnější úpravy profesního pojištění (Podklady str. 25) schválen (usn. č. 25)
- úprava § 7 odst. 3 (viz Podklady str. 25) schválena (usn. č. 24)
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- úprava § 8 odst. 1 Organizačního, jednacího a volebního řádu Podklady viz str. 26)
schválen (usn. č. 26)
- úprava § 60 odst. 1 Disciplinárního a smírčího řádu (Podklady str. 26) schválena (usn.
č. 27)
- formální úprava všech vnitřních řádů, jejímž předmětem je aktualizace citací právních
předpisů (Podklady str. 26-27) schválen (usn. č. 28)
Návrh Ing. arch. Pavla Rady na změny v Soutěžním řádu (podklady str. 27-28) nebyl
přijat (usn. č. 29), s ohledem na to návrh na změny Profesního a etického řádu stažen.
Návrh Stavovského soudu na změnu Disciplinárního a smírčího řádu, týkající se
navrácení kauce v případě úspěchu v řízení. Návrh byl přijat (usn. č. 31).
Návrhy RNDr. Milana Svobody:
- na změnu Soutěžního řádu, § 1 odst. 3 – vymezení vztahu k zákonu o veřejných
zakázkách – přijat (usn. č. 33)
- návrh na změnu Soutěžního řádu § 2 odst. 6 - rozlišení ideových a projektových
soutěží – přijat v podobě pozměňovacího návrhu (usn. č. 35)
Návrhy Ing. arch. Petra Leška :
- na změnu Soutěžního řádu § 7 odst. 4 – výše honorářů může být pouze doplňkovým
kritériem pro posuzování soutěžního návrhu – hlasování o přednesení návrhu zamítnuto (usn. č. 36)
- návrh na změnu Profesního a etického řádu § 7 odst. 2 včetně přechodného ustanovení
– dočasné zrušení zákazu účasti na neregulérních soutěžích na 1 rok, hlasování o
připuštění návrhu - zamítnuto (usn. č. 37)
Návrh dozorčí rady na změnu § 31 odst. Disciplinárního řádu – důvody pro zastavení
disciplinárního zjišťování, návrh přijat (usn. č. 39).
21/ Na návrh schválena změna programu VH, do jednání VH přidána přestávka, ihned
zahájena.
22/ Vyhlášeny výsledky voleb do volených orgánů Komory
Za členy představenstva byli zvoleni: Ing. arch. Pavel Hnilička, RNDr. Milan Svoboda,
Ing. arch. Mgr. Karel Cieslar a Ing. arch. Petr Velička.
Zvolení členové dozorčí rady. Ing. arch. Miroslav Holubec, Ing. arch. Pavel Rada a Ing.
arch. Josef Patrný.
Nově zvolení členové Stavovského soudu: Ing. arch. MgA. David Mateásko, Ing. arch.
Karel Doležel a Ing. arch. Tomáš Vích.
23/ Hlasování o přednesených návrzích na zařazení do závěrečného usnesení:
- návrh na snížení příspěvků na 5000 Kč, v této souvislosti úprava rozpočtu na rok 2016
–
neschváleno (usn. č. 41)
- návrh na zřízení pracovní skupiny pro památkovou péči – schváleno (usn. č. 42)
- návrh na uložení povinnosti zveřejnění účasti na soutěžích jako porotce nebo soutěžící
– zamítnuto (usn. č. 44)
- návrh na zajištění vysoké úrovně činnosti porotců, poskytování dostatečných informací
o profesních předpokladech porotců vyhlašovatelům soutěží – schváleno (usn. č. 45)
- návrh na zrušení regionálního zastoupení v orgánech ČKA – návrh nepřipuštěn (usn.
č. 46)
- návrh ve znění pozměňovacích návrhů na zajištění organizace kulatého stolu o
Pražských stavebních předpisech, které se zúčastní odborná veřejnost a politická
reprezentace - schváleno (usn.č. 48)
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- návrh na zpracování programu VH ČKA 2016 tak, aby zahájení voleb, uzavření
volebních uren a ukončení voleb následovalo po diskuzi a změnách volebních řádů tak,
aby program byl v souladu s ust. § 3 odst. 2 JŘVH – schváleno (usn. č. 50)
- návrh na změnu místa konání příští valné hromady mimo Prahu neschválen (usn. č.
51)
- návrh na pověření představenstva projednáním novely zák. č. 360/1992 Sb., týkající
se alternativní
možností distanční volby, a pokud bude novela přijata, předložením
návrhu na změnu vnitřních řádů tak, aby bylo možné hlasovat distančně – schváleno
(usn.č. 54)
24/ Závěrečné usnesení
Valná hromada schválila závěrečné usnesení tohoto znění:

USNESENÍ
XXII. VALNÉ HROMADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
KONANÉ V PRAZE DNE 18. DUBNA 2015
1.

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ

1.1

zprávu o hospodaření České komory architektů za rok 2014 včetně výroku
auditora k hospodaření Komory za rok 2014;
zprávy o činnosti orgánů Komory, a to:

1.2

„Zprávu o činnosti představenstva za kalendářní rok 2014“;

1.3

„Zprávu o činnosti dozorčí rady za kalendářní rok 2014“;

1.4

„Zprávu o činnosti Stavovského soudu za kalendářní rok 2014“;

1.5

„Zprávu o činnosti autorizační rady za kalendářní rok 2014“;

1.6.

„Zprávu o činnosti nadačního fondu Arcus za kalendářní rok 2014“.

2.

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE

2.1

program činnosti České komory architektů na období do valné hromady v roce

2016 dle návrhu předloženého představenstvem bez bodu i.2
2.2

změny vnitřních řádů České komory architektů, a to:

OJVŘ dle II. A.1, II. A.2, II.A.3, II.C.4,
JŘVH dle II. C. 5,
DSŘ dle II. B.1, II.C.1, IV.A.1, IV.A.2, IV.A.3, VII.A.1,
PEŘ dle II. C.2,
SŘ dle II.C.3, V.A.1, V.A.2,
Schválené změny legislativních řádů ČKA tvoří nedílnou součást tohoto usnesení, příloha
č. 2;
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2.3

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

2.3.1 dle protokolu o volbě vypracovaného volební komisí ve složení
Ing. arch. Pavel Nasadil, Ing. arch. Martin Rusina a Ing. arch. Michal Fišer
opis protokolu je nedílnou součástí tohoto usnesení, příloha č. 1;
2.3.2 do představenstva byli zvoleni
2.3.2.1 za Prahu:
Ing. arch. Pavel Hnilička s počtem hlasů 119
(na tříleté funkční období);
2.3.2.2 za region Čechy:
RNDr. Milan Svoboda s počtem hlasů 137
(na tříleté funkční období);
2.3.2.3

za region Morava a Slezsko:

Ing. arch. Karel Cieslar, s počtem hlasů 110
(na tříleté funkční období);
Ing. Petr Velička s počtem hlasů 96
(na tříleté funkční období);
Náhradníci (v pořadí podle obdržených hlasů)
Ing. arch. Jan Sapák, za region Morava a Slezsko s počtem hlasů 75,
Ing. arch. Miroslav Tempír, za region Morava a Slezsko s počtem hlasů 71,
Ing. arch. Josef Smola, za region Praha s počtem hlasů 55,
Ing. arch. Hynek Gloser, za region Čechy s počtem hlasů 53,
Ing. arch. Jiří Gebert, za region Praha s počtem hlasů 14,
Ing. arch. Miloš Grigorij Parma, za region Praha s počtem hlasů 7,
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady
České komory architektů.

2.3.3 do dozorčí rady byli zvoleni
 za Prahu:
Ing. arch. Miroslav Holubec s počtem hlasů 107,
(na tříleté funkční období);
za Čechy:
Ing. arch. Josef Patrný s počtem hlasů 127
(na tříleté funkční období);
za Moravu a Slezsko:
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Ing. arch. Pavel Rada s počtem hlasů 167,
(na tříleté funkční období);
Náhradníci (v pořadí podle obdržených hlasů)
Ing. arch. Jan Brotánek, za region Čechy s počtem hlasů 51,
Ing. arch. Petr Vávra za region Praha s počtem hlasů 36,
Ing. arch. Jan Stáhala, za region Praha s počtem hlasů 35,
Ing. arch. Josef Kopečný za region Čechy s počtem hlasů 11,
Ing. arch. Tomáš Veselý, za region Praha s počtem hlasů 7,
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady České
komory architektů.
Za region Morava a Slezsko není náhradník.
2.3.4 do Stavovského soudu byli zvoleni
Ing. arch. MgA. David Mateásko s počtem hlasů 176,
(na tříleté funkční období);
Ing. arch. Karel Doležel, s počtem hlasů 133,
(na tříleté funkční období);
Ing. arch. Tomáš Vích, s počtem hlasů 103,
(na tříleté funkční období);
Náhradníci (v pořadí podle obdržených hlasů)
Ing. arch. Pavel Kopecký, s počtem hlasů 86,
Ing. arch. Vladimíra Leníčková, s počtem hlasů 57,
Ing. arch. Oleg Haman, s počtem hlasů 49,
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady
České komory architektů.



v souladu s ustanovením 25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., v platném
znění a v souladu s ustanovením § 4a, 4b Organizačního, jednacího a volebního
řádu ČKA rozpočet České komory architektů pro rok 2015 jako vyrovnaný
v celkové výši výnosů

21.750.000,-- Kč;
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v celkové výši nákladů 21.750.000,-- Kč.
3

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ

3.1

představenstvu zřídit stálou pracovní skupinu pro památkovou péči,

3.2
představenstvu, aby zajistilo u porotců soutěží navrhovaných ČKA vysokou
úroveň jejich činnosti a aby poskytovalo vyhlašovatelům dostatečné informace o
profesních předpokladech porotců,
3.3
představenstvu zorganizovat kulatý stůl s tématem PSP, kterého se zúčastní
odborná veřejnost a politická reprezentace,
3.4
pověřuje představenstvo zpracováním programu valné hromady 2016 tak, aby
zahájení voleb a uzavření volebních uren a ukončení voleb došlo až po diskuzi a
schválení změny řádů, tak aby byl program příští valné hromady v souladu
s ustanovením § 3 odst. 2 JŘVH,
3.5
pověřuje představenstvo projednáním novely zákona 360/1992 Sb. týkající se
alternativní možnosti distanční volby a pokud bude novela přijata, předložením návrhu
na změnu vnitřních řádů tak, aby bylo možné hlasovat distančně.

Zapsala návrhová komise ve složení
Doc. Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Miroslav Holubec, Ing. arch. David Mateásko
V Praze dne 18. dubna 2015

25/ Tento zápis spolu s přílohou (prezenční listina) obsahuje všechny náležitosti dle § 7
odst. 2 Jednacího řádu Valné hromady České komory architektů. Doslovná znění
přijatých usnesení spolu s počty hlasujících zaznamenána v protokolech o hlasování.
Průběh jednání VH byl nahráván, nahrávka je uložena v Kanceláři ČKA.
V Praze dne 18. dubna 2015
Zapsala: JUDr. Jarmila Brabcová
Ověřil: Ing.arch Ivan Plicka
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