Přijaté změny řádů – příloha č. 3 závěrečného usnesení VH 2022
§ 6 odst. 3 Soutěžního řádu:
„Za přiměřené odškodnění se považuje částka odpovídající souhrnu cen a odměn. Při
zrušení soutěže je zadavatel povinen poskytnout přiměřené odškodnění, stanovené
v soutěžních podmínkách poměrným podílem z celkové částky na odškodnění, a to těm
účastníkům, kteří před zrušením soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili.
V případě pochybností dohodne zadavatel rozsah splnění podmínek, jakož i výši
poměrného podílu s porotou. Zadavatel může stanovit v soutěžních podmínkách
maximální částku odškodnění pro jednoho účastníka, která se uplatní v případě nízké
účasti v soutěži. Její výše musí odpovídat alespoň částce určené na 3. cenu dle
soutěžních podmínek.“
§ 7 odst. 11 Soutěžního řádu:
„Komora může vydat potvrzení regulérnosti „s výhradou“ takové soutěži, jejíž soutěžní
podmínky neobsahující odpovídající výši cen a odměn nebo hodnotu následující
zakázky stanovenou v odpovídající výši, v případě, že je hodnota zakázky uvedena
v soutěžních podmínkách“

§ 12 odst. 4 Soutěžního řádu:
„Ceny a odměny musí být vyplaceny
a) nejpozději do deseti 50 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 13 odst. 1
tohoto Soutěžního řádu nebo do patnácti 65 dnů od rozhodnutí o námitce, byla-li
podána;. Bylo-li provedeno rozhodčí řízení, nejpozději do deseti dnů od vydání
rozhodčího nálezu.
b) u soutěže podle zvláštního právního předpisu je termín pro vyplacení cen a odměn
nejpozději deset 50 dnů ode dne ukončení soutěže.
Zdanění cen a odměn se provádí v souladu s obecným právním předpisem9.“
§ 23 Profesního a etického řádu:
„Architekt předchází vzniku střetu zájmů ve vztahu k laické i odborné veřejnosti,
zejména se vyvaruje situace, v níž by při výkonu odborné správní činnosti rozhodoval
ve věci, v níž on sám (nebo jemu spřízněná osoba) vypracoval pro klienta příslušné
dokumenty nebo k níž vypracoval odborný posudek nezbytný jako podklad pro toto
rozhodnutí. Za spřízněnou osobu se považují zejména manželé, příbuzní nebo
sešvagření v prvním stupni, trvalí projektoví partneři.“

§ 4 odst. 9 Organizačního jednacího a volebního řádu:
Komora hradí nutné náklady spojené s výkonem funkcí v orgánech Komory dle § 24
Zákona, jakož i náhradu za ztrátu času spojenou s výkonem těchto funkcí, a to ve výši
500 600,- Kč za hodinu soustavné činnosti a 150 200,- Kč za každou celou hodinu jiné
nezbytné ztráty času s výkonem této soustavné činnosti souvisící. Komora hradí nutné
náklady spojené s výkonem činnosti ve zkušebních komisích, jakož i náhradu za ztrátu
času spojenou s výkonem těchto funkcí, a to ve výši 500 600,- Kč za hodinu soustavné
činnosti a 150 200,- Kč za každou celou hodinu jiné nezbytné ztráty času s výkonem této
soustavné činnosti souvisící. Komora hradí nutné náklady spojené s výkonem ostatních
činností Komory, jako jsou činnosti v pracovních skupinách nebo činnosti regionálních
zástupců, jakož i náhradu za ztrátu času spojenou s výkonem těchto činností, a to ve
výši 500 600,- Kč za hodinu soustavné činnosti a 150 200,- Kč za každou celou hodinu
jiné nezbytné ztráty času s výkonem této soustavné činnosti souvisící. V těchto částkách
nejsou zahrnuty výdaje na sociální a zdravotní pojištění. Toto ustanovení se nevztahuje
na konání valné hromady a na činnost iniciativních skupin.
Přechodné ustanovení v souvislosti § 4 odst. 9 Organizačního jednacího a volebního
řádu:

ČLÁNEK II/2022
Novela § 4 odst. 9 nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.
§ 30a Organizačního, jednacího a volebního řádu
Funkční období člena představenstva Komory je omezeno na dvě tři po sobě jdoucí
volební období

