PŘIJATÉ ZMĚNY VNITŘNÍCH ŘÁDŮ ČKA NA VH 2021
(PŘÍLOHA Č. 2 ZÁVĚREČNÉHO USNESENÍ XXVIII. VALNÉ HROMADY ČKA)

I.A. 1(Soutěžní řád)
§ 1 odst. 3
„(3) Soutěž konaná podle tohoto řádu se považuje za soutěž o návrh a je předpokladem pro zadání veřejné zakázky na provedení
projektových a plánovacích výkonů nebo jiný postup podle zvláštního právního předpisu v případě, že charakter soutěže, zejména její
účel a předpokládaná́ cena následné zakázky, odpovídají podmínkám zvláštního předpisu pro podlimitní nebo nadlimitní veřejnou
zakázku.
„Postup podle zvláštního právního předpisu, který odpovídá charakteristice architektonické soutěže uvedené v § 1 odst. 2 tohoto
Soutěžního řádu, musí naplnit požadavky tohoto Soutěžního řádu, zejména na vydání potvrzení o regulérnosti.“

I.A. 2(Soutěžní řád)
§ 1 odst. 4
„Architektonickou soutěží se rozumí postup hledání nejlepšího architektonického, urbanistického, krajinářského, výtvarného či
konstrukčního řešení stavby, objektu či území a/nebo zhotovitele projektové dokumentace, územní studie nebo územně plánovací
dokumentace, při němž jsou předkládány, posuzovány a hodnoceny návrhy architektonického, urbanistického či krajinářského řešení
stavby, objektu či území.“

I.A. 3 (Soutěžní řád)
Úprava pořadí odstavců v § 1:
„(1) Tento řád upravuje podmínky pro pořádání architektonických soutěží a jiných forem soutěží v odbornostech vymezených v § 17
a 18 Zákona (dále jen „architektonických soutěží“) a náležejících podle § 23 odstavce 6 Zákona do působnosti České komory architektů

(dále jen „Komory“) a odbornostech bezprostředně souvisejících; na soutěžní přehlídky se užijí ustanovení tohoto soutěžního řádu
přiměřeně.
(2) Architektonickou soutěží se rozumí postup hledání nejlepšího architektonického, urbanistického, krajinářského, výtvarného či
konstrukčního řešení stavby, objektu či území a/nebo zhotovitele projektové dokumentace, územní studie nebo územně plánovací
dokumentace, při němž jsou předkládány a hodnoceny návrhy architektonického, urbanistického či krajinářského řešení stavby,
objektu či území.
(3) Soutěžní přehlídkou se pro účely tohoto řádu rozumí neanonymní přehlídka již existujících plánů, projektů nebo staveb a stanovení
jejich pořadí podle předem stanovených kritérií, nikoli však zadání zakázky.
(4) Postup podle zvláštního právního předpisu, který odpovídá charakteristice architektonické soutěže uvedené v § 1 odst. 2 tohoto
Soutěžního řádu, musí naplnit požadavky tohoto Soutěžního řádu, zejména na vydání potvrzení o regulérnosti.“

I.A. 4(Soutěžní řád)
§ 2 odst. 3 písm. b)
(3) Soutěže rozlišované podle počtu fází jsou:
„dvoufázové2c, jejichž předmět je značného rozsahu a jeho součástí je obvykle též postupné zpřesňování jeho vlastního vymezení.
Soutěžní lhůta druhé fáze musí skončit nejpozději šest měsíců po vyhlášení výsledků první fáze. Obě fáze musí vyhodnotit včetně
udělení cen a odměn stejná porota. Anonymita, popřípadě neanonymita druhé fáze musí být vyhlášena v soutěžních podmínkách
předem. V případě anonymní druhé fáze pověří porota otevřením obálek se jmény a adresami autorů a vyzváním autorů do druhé
fáze důvěryhodnou osobu, kterou zaváže mlčenlivostí. Návrhy pro první fázi nesmí být zveřejněny před konečným rozhodnutím
soutěžní poroty ve druhé fázi, a to ani v případě, že druhá fáze soutěže není anonymní. Zveřejnění a výstava všech předložených
soutěžních návrhů včetně soutěžních návrhů z první fáze se uskuteční až po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu.
Soutěžní návrhy z první fáze soutěže mohou být prezentovány před rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu v
průběhu druhé fáze v případě, že taková prezentace Zadavatel návrhy pro I. fázi soutěže nezveřejní s výjimkou případů, kdy
prezentace návrhů je součástí procesu posuzování soutěžních návrhů v druhé fázi, např. při využití formy soutěžního workshopu.“

I.A. 5 (Soutěžní řád)
Navrhuje se upravit § 3 odst. 2 písm. a), a to takto:
/Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které/
„a) se bezprostředně účastnily přípravy soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže s výjimkou osob, které připravovaly mapové nebo
analytické podklady.“
Odůvodnění
Úprava je navržena na základě diskuse s konkrétním zadavatelem soutěže na významnou budovu v Praze. Tento zadavatel zadal
paralelně několik rešerší a dalších analytických podkladů zhotovitelům, jejichž účast v připravované soutěži o návrh by byla s ohledem
na jejich odbornost vhodná. Právě jejich odbornost byla důvodem zadání zakázky na zpracování analytického podkladu. Dle platného
znění SŘ je však jejich účast vyloučena. Úprava návrhu tedy sleduje zpřesnění pojmu „bezprostřední účast na přípravě zadání a vyhlášení
soutěže“. Představenstvo je názoru, že zpracovatelé analytických a mapových podkladů, jako jsou rešerše, analýzy geologických,
hydrologických či biotických podmínek, dendrologické průzkumy apod. nejsou ve srovnání s ostatními účastníky zvýhodněni a považuje
za vhodné jim účast v soutěži umožnit.

I.A. 6 (Soutěžní řád)
§ 7 odst. 10 písm. c)
/ Komora nevydá potvrzení regulérnosti soutěži, jejíž soutěžní podmínky nebyly schváleny porotou a/nebo: /
„u nichž není zajištěno hodnocení návrhů porotou v souladu s § 9 8 a 10 tohoto Soutěžního řádu“

I.A. 7 (Soutěžní řád)
§ 10 odst. 2
„Na prvním zasedání poroty konaném po termínu odevzdání soutěžních návrhů, a to v první i druhé fázi soutěže v případě soutěže
dvoufázové, si předseda vyžádá ode všech členů poroty a jejích pomocných orgánů, auditora a přizvaných odborníků písemné
prohlášení, že budou vykonávat svou funkci nestranně, že se ani přímo, ani nepřímo nezúčastnili prací na předložených soutěžních
návrzích a dále čestné prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů1d. U anonymních soutěží a anonymních fází soutěží musí členové poroty,
přezkušovatel a přizvaní odborníci dále písemně prohlásit, že neznají jména účastníků ani autorů předložených soutěžních návrhů
a dále čestné prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů1d. Sekretář je vázán ve věci identifikace účastníků a autorů soutěžních návrhů
mlčenlivostí. V případě nezávislých členů poroty podle ustanovení § 8 odst. 4 tohoto řádu bude prohlášení obsahovat rovněž záruku
jejich nezávislosti na zadavateli.

I.A. 8 (Soutěžní řád)
§ 10 odst. 9 písm. a)
„Protokol o práci poroty průběhu soutěže obsahuje zejména
a) zápisy z průběhu jednání ze všech jednání poroty včetně výsledků všech hlasování,“

I.A. 9 (Soutěžní řád)
§ 12 odst. 1
„Za přiměřenou částku pro ceny a odměny popř. náhrady nákladů na přípravu soutěžního návrhu (dále jen „náhrady“) se obvykle
považuje taková výše souhrnu cen a odměn popř. náhrad, která činí“

I.A. 11 (Soutěžní řád)
Navrhuje se úprava § 12 odst. 4, a to takto:
„Ceny a odměny musí být vyplaceny nejpozději do padesáti dnů od konečného rozhodnutí poroty do deseti dnů od uplynutí lhůty
pro podání námitek dle § 13 odst. 1 tohoto Soutěžního řádu nebo do patnácti dnů od rozhodnutí o námitce, byla-li podána. Bylo-li
provedeno rozhodčí řízení, nejpozději do jednoho týdne deseti dnů od vydání rozhodčího nálezu. U soutěže podle zvláštního
právního předpisu je termín pro vyplacení cen a odměn nejpozději deset dní ode dne ukončení soutěže. Zdanění cen a odměn se
provádí v souladu s obecným právním předpisem9.“
I.A. 12 (Soutěžní řád)
§ 13 odst. 1
„Každý účastník regulérní soutěže může ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení oznámení výsledků soutěže nebo rozhodnutí o
vyloučení podat zadavateli soutěže zdůvodněné námitky vůči všem úkonům zadavatele týkajícím se předmětné soutěže a vůči
formálnímu postupu poroty. V námitkách musí být uvedeno proti kterému postupu poroty či úkonu zadavatele námitky směřují, v
čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.“

I.B.1 (Organizační, jednací a volební řád)
§ 10 odst. 2
„Představenstvo má dvanáct členů. Členové představenstva nesmí být zároveň členy dozorčí rady ani Stavovského soudu.
Předstaenstvo ze svého středu volí předsedu a prvního a druhého místopředsedu. Jejich funkční období je jednoleté.“

I.B.2 (Organizační, jednací a volební řád)
§ 11 odst. 1

„Předseda je volen představenstvem, a to zpravidla na prvním zasedání představenstva po volbách podle § 9, a to na dobu jednoho
roku. V případě odstoupení nebo odvolání dosavadního předsedy je předseda volen nejpozději na příštím zasedání představenstva, a
to pouze na zbývající část funkčního období.“
I.B.3 (Organizační, jednací a volební řád)
§ 11 odst. 11
„První, popřípadě druhý, místopředseda Komory zastupuje předsedu Komory v případě jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu.
Nepřítomností se rozumí zejména dlouhodobé nebo závažné onemocnění, popřípadě pobyt mimo sídlo Komory, popřípadě jiné místo,
do něhož bylo řádně svoláno jednání, na němž má být Komora zastoupena. První, popřípadě druhý, místopředseda zastupuje předsedu
rovněž v dalších případech, pokud je k tomu předsedou zmocněn. Ustanovení odstavce (1) se uplatní také v případě místopředsedů.“
I.B.4 (Organizační, jednací a volební řád)
Navrhuje se doplnit do § 7 nový odst. 13 v tomto znění:
„V případě, že členové zaplatí na členském příspěvku a/nebo profesním pojištění částku vyšší než je částka stanovená tímto řádem
(v případě členských příspěvků) respektive pojistnou smlouvou (v případě profesního pojištění), není Komora povinna takovýto
přeplatek danému členovi automaticky vracet, pokud o to daný člen nepožádá; není-li taková žádost zaslána Komoře do konce
příslušného účetního období, hledí se na takový přeplatek jako na dar.“

I.C.1 (Profesní a etický řád)
§ 1 odst. 1
„Výkon povolání autorizovaného architekta, urbanisty a zahradního a krajinného krajinářského architekta včetně projektantů
územních systémů ekologické stability (dále jen „architekt“) je vysoce kvalifikovanou nezávislou tvůrčí autorskou činností, vyžadující

dlouhodobé školení a odbornou praxi, mající významný vliv na zdraví, životy a majetky občanů a na přírodní a kulturní prostředí,
poskytovanou individuálním klientům v neanonymním plnění.“
I.C.2 (Profesní a etický řád)
Navrhuje se úprava § 26 odst. 3, a to takto:
„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, zda původní zhotovitel a zadavatel klient jsou řádně
vypořádáni. Původní zhotovitel je povinen se k této písemné informaci vyjádřit ve lhůtě jednoho měsíce od jejího doručení; neučiní-li
tak, má se za to, že souhlasí. V případě, že se původní zhotovitel nevyjádří, smí ovšem architekt převzít zakázku pouze v případě, že
mu klient průkazně doloží, že je oprávněn s rozpracovanou zakázkou nakládat. Pokud původní zhotovitel se zadavatelem s klientem
řádně vypořádáni nejsou, 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.“
I.D.1 (Soutěžní řád)
§ 3 odst. 3
(3) Nevydala-li Komora k soutěži potvrzení regulérnosti, jsou ze soutěže rovněž vyloučeny osoby zapsané účast osob zapsaných do
seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou v takové soutěži se nedoporučuje.

I.D.2 (Soutěžní řád)
„Navrhuje se úprava § 7 odst. 10, a to takto:
(10) Komora nevydá potvrzení regulérnosti pouze soutěži, jejíž soutěžní podmínky nebyly schváleny porotou a/nebo zároveň:
a) nezajišťují práva účastníků na rovný, transparentní a nediskriminační přístup ze strany zadavatele, včetně práva na řešení
rozporů;
b) u nichž není zajištěna dostatečná doba zajišťují dostatečnou dobu na vypracování soutěžního návrhu v souladu s § 5 odst. 1
tohoto Soutěžního řádu;
c) u nichž není zajištěno zajišťují hodnocení návrhů porotou v souladu s § 9 a 10 tohoto Soutěžního řádu;
d) obsahující neobsahují neoprávněné či diskriminační požadavky týkající se kvalifikace k účasti v soutěži;
e) neobsahují jasné a přehledné finanční podmínky soutěže a odpovídající výši cen a odměn zajišťují odpovídající finanční
ohodnocení soutěžících, tedy a odpovídající výši cen a odměn v souladu s § 12 SŘ.“

I.D.3 (Soutěžní řád)
§ 7 nový odst. 12
„Zjistí-li Komora konání soutěže, která nesplňuje podmínky pro vydání potvrzení regulérnosti, upozorní na tento fakt zadavatele a
též členy Komory. V případě, že nedojde se zadavatelem k dohodě o naplnění podmínek pro vydání potvrzení regulérnosti do sedmi
pracovních dnů od zaslání upozornění, zveřejní Komora konečnou informaci o neregulérnosti soutěže.“

I.D.4 (Profesní a etický řád)
§ 7 odst. 1
„Architekt podporuje pořádání pouze regulérních architektonických soutěží. Architekt vyvíjí úsilí k přesvědčení zadavatele soutěže
nebo jiné akce, která vykazuje atributy soutěže dle § 1 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA, jako jsou řízení o zadání veřejné zakázky dle
zvláštního zákona, v jejichž průběhu se vyžadují nebo se předkládají návrhy, studie, plány nebo projekty takového charakteru, aby
tato soutěže nebo jiná akce naplnila požadavky na regulérní soutěž dle § 7 odst. 10 Soutěžního řádu ČKA.“

I.D.5 (Profesní a etický řád)
zrušit § 7 odst. 2:
„(2) Architekt se nesmí účastnit těch architektonických soutěží, které nebyly vyhlášeny v souladu s platným soutěžním řádem Komory
a nebylo jim Komorou uděleno potvrzení regulérnosti.“

I.D.6 (Profesní a etický řád)
zrušit § 7 odst. 3:
„(3) Architekt se nesmí zúčastnit ani takových akcí, které nebyly, ačkoliv mají povahu architektonické soutěže, jako architektonická
soutěž vyhlášeny. Za takovéto akce se považují zejména výběrová řízení na vyhledání projektanta, v jejichž průběhu se vyžadují nebo
se předkládají návrhy, studie, plány nebo projekty takového charakteru, který odpovídá pracím dle výkonů, specifikovaným ve
Výkonech a honorářích architektů. Toto ustanovení se nevztahuje na případy souběžného vypracování téže zakázky několika navzájem
nezávislými zhotoviteli, je-li podloženo řádnou smlouvou s objednatelem, jejíž součástí je ustanovení o odměně, nebo je-li podloženo
řádným uzavřením právoplatné smlouvy o smlouvě budoucí s uvedením předmětu plnění, ceny a termínem plnění nebo jedná-li se o
práci vypracovanou standardně na zakázku objednatele, který tuto práci následně zahrne do nabídky nebo výběrového řízení, jehož
se zúčastní dle svého uvážení. Toto je přípustné pouze v případě, nemá-li být zakázka zadána podle zvláštního právního předpisu1a.“

I.D.7 (Profesní a etický řád)
§ 7 odst. 2
„Architekt je povinen upozornit upozorní Komoru na konání neregulérních architektonických soutěží, nebo jiných akcí, které vykazují
atributy soutěže, jakož i akcí podle odstavce 3, o nichž se dozví.“

I.D.8 (Profesní a etický řád)
zrušit § 7 odst. 5:
„(5) Odstavce 1 až 4 se vztahují i na členství architektů v soutěžních porotách.“
I.E.1 (Jednací řád valné hromady)
§ 4 odst. 2, písm. a) a b)
/Podávání návrhů se řídí těmito zásadami:/
„a) návrhy, které se týkají změn řádů anebo které se mají stát součástí závěrečného usnesení, jsou předkládány předsedovi nejméně
30 dnů před konáním valné hromady, a to písemně, v hlasovatelném znění, s uvedením jména navrhovatele, popřípadě navrhovatelů.
Tyto návrhy rozešle Kancelář Komory spolu s návrhem programu valné hromady. Pouze výjimečně a s výslovným souhlasem valné
hromady, vyjádřeným třípětinovou většinou hlasů, lze takovéto návrhy v hlasovatelné podobě přednést přímo na valné hromadě.
Návrh přednese sám navrhovatel, nebo po vzájemné dohodě předsedající. Navrhovatel může podle svého uvážení, popřípadě na
vyžádání stručně vysvětlit podstatu svého návrhu. K návrhu se po té vysloví, obvykle prostřednictvím svého předsedy, ten orgán, do
jehož kompetence návrh svým obsahem náleží. Návrhy, které se mají stát součástí závěrečného usnesení, lze předkládat
v hlasovatelné podobě přímo na zasedání valné hromady, s uvedením jména navrhovatele, popřípadě navrhovatelů. Návrh
přednese sám navrhovatel, nebo po vzájemné dohodě předsedající. Navrhovatel může podle svého uvážení, popřípadě na vyžádání
stručně vysvětlit podstatu svého návrhu. K návrhu se po té vysloví, obvykle prostřednictvím svého předsedy, ten orgán, do jehož
kompetence návrh svým obsahem náleží

b) protinávrhy, popřípadě pozměňovací návrhy k návrhům dle písmene a), popřípadě návrhy, které se mají stát součástí závěrečného
usnesení, nebyly-li podány v 30 dní před konáním valné hromady, se podávají písemně v hlasovatelném znění přímo na valné
hromadě předsedajícímu a jsou předneseny navrhovatelem, popřípadě předsedajícím v rozpravě,“

I.G.1 (Organizační, jednací a volební řád)
§ 7 nový odstavec 13
„Členové Komory jsou povinni mít zřízenu datovou schránku, a to jako datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby
nebo fyzické osoby podnikající dle § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.

1.G. 3 (Organizační, jednací a volební řád)
nové přechodné ustanovení
„Ustanovení § 7 odst. 13 nabývá účinnosti 1. 7. 2023.

1.H.1 (Jednací řád valné hromady)
§ 6 odst. 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, a to na funkční období končící dnem konání valné hromady v kalendářním roce následujícím 3 roky po
kalendářním roce, v němž byli do funkce zvoleni. V případě, že by konání valné hromady bylo v rozporu s právním předpisem nebo
správním rozhodnutím, prodlužuje se funkční období těch členů představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu, jejichž funkční
období by jinak zaniklo, a to až do doby konání nejbližší valné hromady.

1.H.2 (Jednací řád valné hromady)
Přechodné ustanovení pro volby do dozorčí rady v roce 2021:

Do dozorčí rady budou voleni za region Morava 2 kandidáti, přičemž kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů, bude zvolen na 3
roky, a kandidát, který získá druhý nejvyšší počet hlasů, bude zvolen na 2 roky.

