ZÁPIS Z XXIII. VALNÉ HROMADY ČESKÉ KOMORY
ARCHITEKTŮ, KONANÉ DNE 16. 4. 2016 V BUDOVĚ
PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY
UNIVERZITY V BRNĚ

1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY
Předseda ČKA Ivan Plicka zahájil VH krátce před 10. hodinou, registrováno na ni bylo celkem 154
účastníků (prezenční listina je přílohou tohoto zápisu). Předseda Komory současně poděkoval všem
partnerům ČKA, kteří podpořili konání valné hromady. Každoroční součástí valné hromady je i
výstava Přehlídky diplomových prací. Prezentováno bylo šest prací studentů, které v loňském
XVI. ročníku odborná porota ohodnotila některou z cen. Na valné hromadě ČKA byla rovněž
prezentována Česká cena za architekturu (ČCA). Registrace do 1. ročníku soutěžní přehlídky byly
přitom uzavřeny pouze jeden den před konáním valné hromady. Ivan Plicka zmínil, že do ceny
komory architektů byl přihlášen skutečně reprezentativní počet děl – téměř 500 projektů.

2. HOSTÉ VALNÉ HROMADY
Významnými hosty XXIII. valné hromady byl ředitel Odboru územního plánování MMR Tomáš
Sklenář, 1. místopředseda ČKAIT Alois Materna či prezident Rady výstavby (SIA ČR) Jan Fibiger.
Nechyběli ani zahraniční hosté ze spolupracujících komor z okruhu V4 – předseda Slovenské komory
architektů Imrich Pleidel, zastupující ředitelka slovenské kanceláře SKA Olga Miháľiková či člen
představenstva Polské komory architektů Borys Czarakcziew.
Tomáš Sklenář z MMR vyzdvihl spolupráci mezi Komorou a ministerstvem. Společnou snahou
nedávno proměněnou v realitu je například Politika architektury a stavební kultury ČR. Tomáš
Sklenář připomněl, že podobný vládní dokument se ministerstvo snažilo prosadit celých 15 let.
V nejužší spolupráci je přitom ministerstvo především s vedením Komory a Pracovní skupinou ČKA
pro urbanismus. Inženýr Sklenář připomněl také tvorbu nových zákonů a novel, které má MMR
v gesci. U stavebního zákona ředitel odboru MMR uvedl, že je třeba novelizovat i zákony související,
a k zákonu přistoupit celkovou změnou koncepce. Potěšující zprávou je rovněž informace, že
ministerstvo plánuje posílit pravomoci městských architektů, jejichž pozici ČKA dlouhodobě
prosazuje. Další připravovaná agenda MMR rovněž naváže na jednu z priorit Komory, jakou jsou
architektonické soutěže. Ministerstvo totiž v brzké době plánuje zřízení fondu na jejich podporu u
vyhlašovatelů.
Místopředseda ČKAIT Alois Materna rovněž vyzdvihl spolupráci obou komor, kterou považuje za
nejlepší za poslední roky. Připomeňme například koordinaci ČKA a ČKAIT v boji proti nejnižší ceně
v zadávání veřejných zakázek na projektové činnosti, která se promítla i do nového zákona o
zadávání veřejných zakázek, jenž více zohledňuje kvalitativní kritéria.
Imrich Pleidel, předseda Slovenské komory architektů, jmenoval okamžiky, při nichž se činnost
obou komor v rámci zahraniční spolupráce prolíná. Jedná se např. o členství v organizaci ENACA,
jejíž hlavní agendou je uznávání kvalifikací architektů. Prohloubení regionální spolupráce v rámci
Evropy napomáhá také neformální platforma V4 – komor zemí Visegrádu. Oproti minulým letům se
zdá, že se na Slovensku bude v letošním roce lépe dařit architektonickým soutěžím. Pozitivní zprávou
od našich slovenských kolegů také je, že společně s vládními institucemi pracují na přípravě
obdobného vládního dokumentu, jakým je politika architektury. Další činnost, v níž se ČKA se
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slovenskou komorou prolíná, je i propagace architektury prostřednictvím oborového ocenění. Na
Slovensku letos proběhne již 15. ročník komorou pořádaných cen za architekturu CE∙ZA∙AR.
Dalšími řečníky byl Borys Czarakcziew, který vyzdvihl nutnost spolupráce jednotlivých komor, a to
zejména v období krize, v níž se společnost aktuálně ocitá. Připomenul, že výrazným krokem bylo
podepsání Memoranda komor V4 a ocenil aktivitu ČKA při pořádání pravidelných setkání
visegrádských komor.
Jan Fibiger poukázal na provázanost obou profesí – architekta a inženýra a připomenul výrazné
výročí 150 let SIA a jmenoval doprovodné akce, které oslavy výročí doprovázely, jako byly např.
vydání almanachu, anketa Top Ten osobností české architektury a stavitelství či putovní výstava.

3. ZAHÁJENÍ PRACOVNÍ ČÁSTI JEDNÁNÍ
Byla konstatována usnášeníschopnost VH v návaznosti na § 25 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě. Bylo odhlasováno použití hlasovacího zařízení (usn. č. 1) a provedena instruktáž
k jeho použití.
Usnesením č. 2 bylo přijato stanovení délky příspěvku v diskusi na maximálně 3 minuty.

4. VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO VH A KOMISÍ
Následně proběhla volba Návrhové a mandátní komise a Volební komise. Odsouhlaseni byli:



Návrhová a mandátní komise: David Mikulášek (usn. č. 3), Milan Nytra (usn. č. 4), Martin
Peterka (usn. č. 5)
Volební komise: Josef Patrný (usn. č. 6), Miroslav Holubec (usn. č. 7), Jakub Kynčl (usn.
č. 8)

Komise si za své předsedy zvolily Milana Nytru a Josefa Patrného.

Proběhla také volba předsedajícího VH, byl jím zvolen předseda ČKA Ivan Plicka (usn. č. 9).

5. SCHVÁLENÍ PROGRAMU VH
Návrh programu byl členům ČKA předložen v tiskovém materiálu Podklady pro jednání VH 2016,
který obdržel každý účastník jednání. Předsedající sdělil, že tyto podklady byly zároveň zveřejněny
10 dní před konáním VH na webu ČKA. Program byl rovněž otištěn v Bulletinu ČKA 1/2016. Z pléna
byly vzneseny návrhy na změnu programu (Zařazení rozpočtu pod kapitolu změnu řádů. Návrh nebyl
přijat – usn. č. 10).
Program byl schválen v původním znění (usn. č. 11), v průběhu valné hromady byly v dílčích bodech
schváleny jeho drobné změny.

6. OTEVŘENÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN
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V 10:54 byly v předsálí jednacího sálu otevřeny kandidátní listiny. Jejich předpokládané uzavření
bylo v programu naplánováno na 14 hodin.

7. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGÁNŮ ČKA
Zprávu o činnosti představenstva prezentoval předseda ČKA Ivan Plicka. V úvodu představil,
v jakém složení představenstvo v uplynulém období pracovalo. Dále bylo komentováno plnění
závěrečných usnesení z loňské valné hromady (např. zřízení PS Památková péče či zvýšení servisu
ČKA při vyhlašování architektonických soutěží pomocí tzv. karet porotců, které jsou dostupné na
webu ČKA a pomáhají vypisovatelům soutěží při výběru vhodných nezávislých porotců.). Následoval
okruh činností, jimiž se představenstvo v uplynulém roce zabývalo. Jednalo se zejména o legislativní
činnost vyplývající z toho, že Komora se v lednu 2015 stala oficiálním připomínkovým místem
legislativního procesu. Podstatnou úlohou ČKA je i práce na Manuálu veřejných zakázek, jehož
výsledkem jsou již nyní Programy pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností.
Jmenovány byly rovněž akce, které ČKA pořádá (např. Pocta ČKA, Přehlídka diplomových prací,
Architekti na jedné lodi, konference v Poslanecké sněmovně, Otevřený think tank architektů apod.).
Nově mezi nimi přibyla také Česká cena za architekturu. Zmíněna byla i zahraniční spolupráce formou
členství v Evropské radě architektů (ACE) či v rámci sdružení visegrádských komor.
Zprávu o činnosti dozorčí rady přednesl její předseda Pavel Rada. Dozorčí rada České komory
architektů je ze zákona č. 360/1992 Sb. nejvyšším kontrolním orgánem Komory. Kontroluje veškerou
činnost Komory a dohlíží nad řádným výkonem činnosti autorizovaných osob. Pavel Rada rovněž
představil složení dozorčí rady za sledované období. Dozorčí rada je povinna se zabývat každým
podezřením ze spáchání disciplinárního provinění a při disciplinárním zjišťování postupuje tak, aby
byl účinně zjištěn skutečný stav věci. Dozorčí rada zjišťování zastaví, pokud se skutek nestal, neníli skutek disciplinárním proviněním, není prokázáno, že skutek spáchal obviněný a zanikla-li
disciplinární odpovědnost. V případě, že výsledky neodůvodňují zjišťování zastavit, dozorčí rada podá
ve lhůtě šesti měsíců od doručení podnětu návrh na zahájení disciplinárního řízení Stavovskému
soudu. Předseda DR dále shrnul, s jakými typy případů se v roce 2015 dozorčí rada potýkala. Během
roku prováděla DR ČKA kontrolu vnitřního chodu Komory – zástupce DR ČKA (většinou její předseda)
se pravidelně účastní jednání představenstva, informace o chodu Komory včetně čtvrtletního výkazu
o čerpání rozpočtu předává pravidelně DR ČKA sekretář Komory.
Zprávu o činnosti Stavovského soudu prezentoval jeho předseda Václav Šebek. Představil
složení soudu a také strukturu jednotlivých případů, kterými se Stavovský soud zabýval. Disciplinární
řízení byla ve sledovaném období vedena se 75 autorizovanými architekty za tato disciplinární
provinění:






porušení povinnosti architekta ve vztahu k ostatním architektům,
porušení povinnosti architekta ve vztahu ke klientovi,
porušení povinnosti architekta ve vztahu k profesi,
porušení povinnosti architekta při porotování soutěže,
nezaplacení členského příspěvku 2014 a 2015.

V roce 2015 bylo Stavovským soudem pravomocně ukončeno 35 řízení, z tohoto počtu bylo 10 řízení
usnesením zastaveno, 2 architekti byli zproštěni obvinění a rozsudkem bylo uloženo 23 disciplinárních
opatření (10x písemná důtka, 8x pokuta, 4x pozastavení autorizace, 1x odejmutí autorizace). Smírčí
řízení nebylo vedeno žádné.
Zprávu o činnosti autorizační rady v zastoupení jejího předsedy Ladislava Lábuse přednesl
předseda ČKA Ivan Plicka. Předseda ČKA rovněž představil, v jakém složení autorizační rada
během uplynulého období fungovala. AR diskutovala v souvislosti s připravovanou novelou zákona č.
360/1992 Sb. počet členů autorizační rady s ohledem na poměr členů zastoupených rezortů. Jedná
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se o celkové zvýšení členů autorizační rady. Tato otázka byla předjednána s MMR a Úřadem vlády.
V letošním roce dne 30. dubna 2016 uplyne tříleté funkční období stávající Autorizační rady
jmenované ministrem pro místní rozvoj ČR dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě. Dle § 29 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. a Organizačního, jednacího a volebního řádu
České komory architektů, Autorizační rada navrhla v součinnosti s představenstvem tří řádné členy,
a to jednoho člena zastupujícího obor architektura, 1 osobu zastupující obor územní plánování a 1
osobu zastupující obor krajinářská architektura. Autorizační rada má pouze sedm členů, a to
v poměru tři zástupci z ministerstev – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury a
Ministerstvo životního prostředí, jeden zástupce navržený Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě a 3 zástupci ČKA. Autorizační rada se kromě udílení autorizací
zabývala i nadále opakovaně odbornou profesní praxí pod vedením autorizované osoby, podmínkami
a náležitostmi ověřování odborných znalostí, které tvoří základ zkoušky odborné způsobilosti.

8. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČKA
Zprávu o hospodaření za rok 2015 představila Marie Špačková, sekretář Komory, pověřená
řízením kanceláře ČKA. XXII. Valná hromada České komory architektů projednala a schválila dne
18. dubna 2015 v Praze podle ustanovení § 4a odst. 4 OJVŘ rozpočet na rok 2015 jako vyrovnaný:
V celkové výši (výnosy)

21 750 000 Kč,

V celkové výši (náklady)

21 750 000 Kč.

Celkové výnosy ČKA za rok 2015

21 842 828 Kč (100 %)

Celkové náklady ČKA za rok 2015

21 034 255 Kč (97 %)

Výsledkem hospodaření České komory architektů v roce 2015 byl tedy zisk ve výši 808 573 Kč
(před zdaněním).

9. ZMĚNY ŘÁDŮ ČKA
Změny řádů, které připravily orgány ČKA ve spolupráci s Právním oddělením Kanceláře ČKA,
odprezentoval místopředseda ČKA Pavel Hnilička. Se změnami řádů se mohli všichni delegáti předem
obeznámit formou Podkladů pro jednání VH 2016.
U Disciplinárního a smírčího řádu Pavel Hnilička uvedl, že se u většiny změn jedná spíše o
technické úpravy. Eva Faltusová představila předkládané návrhy na změny DSŘ s tím, že se jedná o
změny odstraňující některá neurčitá ustanovené DSŘ a změny, které mají za cíl soulad řádu s novou
legislativou (občanský zákoník, soudní řád správní). O první skupině těchto změn bylo hlasováno
společně (usn. 12), o druhém návrhu na změnu DSR - prodloužení lhůt u Stavovského soudu z šesti
měsíců na jeden rok bylo hlasováno samostatně (usn. 13). Oba návrhy byly přijaty.
Další navrhovaná změna se týkala závazku z loňské valné hromady o prověření možnosti
distančních voleb do orgánů Komory. Pavel Hnilička uvedl, že změna je připravena, nicméně je
zde nutná úprava zákona č. 360/1992 Sb.. I zde je změna na popud ČKA připravena, nicméně zákon
nebyl dosud přijat, první čtení zákona je připraveno na květen 2016. Na téma distančních voleb se
následně rozproudila diskuse. Z pléna zazněly jak názory podporující distanční volby, tak obavy
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z ještě nižší ochoty členů ČKA se následně jednání valné hromady osobně zúčastnit. O svých
zkušenostech s distanční volbou informoval také předseda SKA Imrich Pleidel. Na Slovensku existují
celkem 3 způsoby, jak si do komory zvolit svého zástupce (pověřený zástupce na VH, osobně na VH
či poštou).
V návaznosti na diskusi bylo přijato usnesení o odložení rozhodnutí o distančních volbách na valnou
hromadu v roce 2017 (usn. č. 14).
Změnami Soutěžního řádu ČKA provedl předseda PS Soutěže Milan Svoboda. Ve většině
případů se opět jednalo spíše o technické změny, které reagují na novou legislativu, především na
nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Doplněna byla např. definice soutěže – jako podklad pro
vyhlašovatele a obrana proti neregulérním soutěžím. Byla rovněž sjednocena terminologie
vycházející ze ZZVZ – např. použití termínu soutěž o návrh. U většiny typů soutěží byla také navržena
změna výše cen a odměn, na stejné úrovni doporučuje PS Soutěže zůstat pouze u ideových soutěží
(usn. č. 16-26).
Dalším přijatým návrhem změn vnitřních řádů byl návrh na úpravu Organizačního, jednacího a
volebního řádu ČKA. Změna umožňuje úpravu rozpočtu ČKA formou rozpočtovusn. č. 29).
Dalším návrhem na změnu OJVŘ byl společná návrh dozorčí rady a Stavovského soudu na zvýšení
náhrad členů volených orgánů ČKANávrh byl přijat (usn. č. 31).
Diskutována byla rovněž výše členských příspěvků a v návaznosti na ni proběhlo několik hlasování,
kdy byly podány návrhy jak na zvýšení, tak na snížení základního členského příspěvku, žádný
z těchto návrhů však nebyl přijat (usn. č. 33-36). Přijat byl však návrh na zvýšení členského
příspěvku pro ty členy, jejichž autorizace byla pozastavena na vlastní žádost (usn. č. 39)

10. PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ NA FUNKCE DO VOLENÝCH ORGÁNŮ ČKA
Možnosti prezentovat svoji volební řeč před plénem využili všichni kandidáti přihlášení na
kandidátních listinách. Jednotliví kandidáti se představili a krátce přednesli své programy, záměry a
cíle.
Kandidáti do představenstva:
Vojtěch Mencl (Morava a Slezsko)
Radek Kolařík (Praha)
Jaroslav Šafer (Praha) – nepřítomen, kandidaturu v zastoupení přednesl Ivan Plicka
Josef Smutný (Praha)
David Hlouch (Čechy)
Milan Košař (Čechy)

Kandidáti do dozorčí rady:
Miroslav Kopecký (Čechy)
Martin Rusina (Praha)
Michal Hadlač (Morava a Slezsko)
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Kandidáti do Stavovského soudu:
Václav Šebek
Josef Vrana
Petr Krejčí
Kandidátní listiny byly uzavřeny ve 14 hodin. Po uzavření kandidátních listin prezentoval svůj zájem
o kandidaturu do Stavovského soudu ještě Jan Stáhala – valná hromada nejprve odsouhlasila
posunutí času uzavření kandidátních listin (usn. č. 28), nicméně vzhledem k následné informaci členů
volební komise, že volební urny již byly rozpečetěny a volby zahájeny, nebylo k tomuto hlasování
možné přihlížet a kandidatura Jana Stáhaly tak byla shledána jako nepřípustná.

11. NÁVRH ČINNOSTI ČKA NA DALŠÍ OBDOBÍ A DISKUSE O PROFESNÍCH OTÁZKÁCH
Návrh činnosti ČKA pro další období prezentoval předseda ČKA Ivan Plicka. Vychází z ustanovení §
23 odst. 6 zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a dále z dlouhodobého programu činnosti
přijatého na valné hromadě v roce 2015 s tím, že pro příští rok se Komora bude zaměřovat prioritně
na následující 4 oblasti:
1. Aktivně se podílet na přípravě, tvorbě a projednávání zákonů a předpisů, týkajících se výkonu
profese; jedná se zejména o zákon o výkonu povolání, stavební zákon a jeho prováděcí
předpisy a zákon o zadávání veřejných zakázek.
2. Propagovat architekturu a profesi architekta, zejména pomocí vydávání Newsletteru,
Bulletinu a Ročenky ČKA; pořádání konferencí, seminářů a především celoročních aktivit,
souvisejících s Českou cenou za architekturu.
3. Propagovat zodpovědný přístup k vystavěnému prostředí a koncepční přístup k rozvoji sídel
– zejména směrem k městům a obcím (metodika a osvěta): zadávání veřejných zakázek,
architektonické soutěže, pozice městského architekta.
4. Průběžně aktualizovat standardy výkonů, aktivně působit směrem k možnosti vydávání
honorářových řádů.
Návrh činnosti ČKA byl usnesením č. 44 přijat.
Jako ožehavé téma se v diskusi architektů a při volebních proslovech kandidátů do orgánů ČKA
objevila i problematika územního plánování. Zejména situaci s tvorbou územních plánů velkých
měst vnímá většina architektonické obce jako velmi znepokojivou. Územní plán daného sídla je
přitom nejzásadnějším dokumentem, který řídí a ovlivňuje rozvoj v dané lokalitě na mnoho let
dopředu. Nový územní plán připravuje hlavní město Praha i druhé největší město republiky Brno.
Oba plány přitom musejí být vydané do konce roku 2020, kdy končí platnost územních plánů
vydaných podle přechozí právní úpravy. Složitá situace je tedy nejen v Praze (zde v návaznosti na
dění kolem Pražských stavebních předpisů), ale rovněž v Brně. Z tohoto důvodu valná hromada
představenstvu ČKA uložila mimořádnou péči o stav územního plánování v ČR v návaznosti na
aktuální vývoj kolem novely stavebního zákona.
V návaznosti na diskusi byla přijata usnesení ukládající představenstvu zasadit se o zrušení
pozastavení Pražských stavebních předpisů a posoudit dosavadní postup MMR ve věci pořizování
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Metropolitního plánu a zabývat se stavem územního plánování ve velkých městech, včetně možných
změn stavebního zákona (usn. č. 41, usn. č. 43 a usn. č. 54).

12. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
Marie Špačková, pověřená řízením Kanceláře ČKA a sekretář Komory představila návrh rozpočtu ČKA
na rok 2016. Předkládaný rozpočet je zpracovaný jako vyrovnaný:

V celkové výši výnosů

28 300 000 Kč,

V celkové výši nákladů

28 300 000 Kč.

Součástí rozpočtu je nová položka související s Českou cenu za architekturu a činností Grémia ČCA.
Marie Špačková vysvětlila, že se sice jedná o položku, která je nákladově součástí celkového rozpočtu
Komory, nicméně bude kompletně hrazena ze sponzorských příspěvků. Ivan Plicka doplnil, že
obdobným způsobem již Komora několik let pokrývá část svého rozpočtu z inzerce v tiskovinách ČKA
či formou partnerství akcí ČKA.
Valná hromada předložený rozpočet usnesením č. 45 schválila.

13. VÝSLEDKY VOLEB DO ORGÁNŮ ČKA
Do představenstva ČKA byli zvoleni:
Jaroslav Šafer (107 hlasů, region Praha)
Radek Kolařík (92 hlasů, region Praha)
Vojtěch Mencl (106 hlasů, region Morava a Slezsko)
David Hlouch (92 hlasů, region Čechy)

Do dozorčí rady ČKA byli zvoleni:
Martin Rusina (118 hlasů, region Praha)
Miroslav Kopecký (110 hlasů, region Čechy)
Michal Hadlač (102 hlasů, region Morava a Slezsko)

Do Stavovského soudu byli zvoleni:
Václav Šebek (114 hlasů)
Josef Vrana (106 hlasů)
Petr Krejčí (102 hlasů)

www.cka.cz

14. ZÁVĚREČNÉ USNESENÍ
Valná hromada schválila závěrečné usnesení ve znění dle přílohy tohoto zápisu.
Valná hromada neschválila návrhy na doplnění závěrečného usnesení týkající se povinnosti zveřejnit
pracovní smlouvy zaměstnanců Kanceláře ČKA (usn. 46, 47), povinnosti zveřejnit audit z roku 2013
(usn. 48, 49) ani usnesení týkající se konání VH 2018 v Ostravě (usn. 52), které byly součástí
podkladů VH. Dvoustupňovým hlasováním neprošel návrh, aby se představenstvo zabývalo možností
každoroční valorizace členského příspěvku, který byl předložen na valné hromadě.
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 jsou zaznamenána v protokolech o hlasování. Průběh jednání VH byl nahráván, záznam
je uložen v Kanceláři ČKA.

V Brně dne 16. dubna 2016
Zapsala: Zuzana Hošková
Ověřil: Ing. arch. Ivan Plicka
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