Zápis z Valné hromady České komory architektů, konané dne 14. 4. 2018 v budově
Fakulty architektury ČVUT v Praze
1/ Slavnostní zahájení
Předseda ČKA Ing. arch. Ivan Plicka zahájil VH krátce před 10. hodinou.
Úvodní slovo pronesl děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze prof. Ing. arch. Ladislav Lábus,
Hon. FAIA, který vyslovil přání na produktivní a konstruktivní diskuzi.
Ing. arch. Ivan Plicka poděkoval partnerům a účastníky VH upozornil na výstavy ve foyer –
ČCA 2017 a přihlášené projekty do ČCA 2018.
2/ Přivítání a projevy hostů
Hosté:
Ing. Roman Vodný, Ph.D., ředitel Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR
– upozornil na společně odvedenou práci při přípravš rekodifikace stavebního zákona;
Ing. Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních surovin Ministerstva průmyslu a
obchodu – hovořil o tématu BIM;
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT – zaměřil se na společné zájmy obou stavovských
komor;
Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident Českého svazu stavebních inženýrů – ocenil význam
Standardu služeb architekta a plénum informoval o projekt Stavby století;
JUDr. Jan Mareček, předseda České společnosti pro stavební právo – informoval, že považuje
za velice potřebný nový systém hmotného stavebního práva.
3/ Zahájení pracovní části VH
Byla konstatována usnášeníschopnost VH (přítomno 144 členů).
Přijato usnesení č. 1 (usn. č. 1) o hlasování pouze pomocí hlasovacího zařízení bez aklamační
karty. Provedena instruktáž k použití hlasovacího zařízení.
4/ Délka příspěvku
Přijato usnesení č. 2 (usn. č. 2) o stanovení délky příspěvku v rozpravě na max. 3 minuty.
5/ Volba komisí a předsedajícího:
a) Návrhová komise - zvoleni členové Ing. arch. Martin Kloda (usn. č. 3), Ing. arch. Vojtech
Mencl (usn. č. 4), Ing. arch. Miroslav Holubec (usn. č. 5)
b) Volební a mandátová komise – zvoleni členové Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. (usn. č.
6), Ing. arch. Michal Kohout (usn. č. 7), Ing. arch. Štefan Zifčák (usn. č. 8)
c) Předsedající – návrh na předsedajícího valné hromady - předsedu představenstva ČKA Ing.
arch. Ivana Plicku, návrh byl přijat (usn. č.9).
6/ Schválení programu
Návrh programu předložen v podkladech pro jednání valné hromady ČKA 2018 (dále jen
Podklady), které obdržel každý účastník jednání.
Nebyl žádný návrh z pléna na pozměnění programu.
Program VH byl schválen. (usn. č. 10).
7/ Otevření kandidátních listin do všech samosprávných orgánů Komory v předsálí jednacího
sálu, uzavření ve 14:00 hod.
8/ Oznámeny výsledky voleb předsedů komisí
Návrhová komise zvolila ze svého středu předsedu Ing. arch. Miroslava Holubce, volební a
mandátová komise zvolila Ing. arch. MgA. Martina Rusinu. Ph.D..
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.
Připomenul, že úkolem z minulé VH pro představenstvo bylo věnovat se ve spolupráci se ČKAIT
práci na novém stavebním zákonu. Ke konci roku 2017 pak byly představeny teze stavebního

zákona. Vydány byly i teze nového památkového zákona. Pokračoval legislativní proces, práce
na standardech, hotová je kalkulačka, tématem zůstávají honoráře, soutěže. Byla zveřejněna
metodika pro zadavatele k zadávání veřejných zakázek. Probíhala spolupráce ČKA a ČKAIT a
aktivní účast v ACE.
10/ Zpráva dozorčí rady ČKA
Předseda dozorčí rady Ing. arch. Pavel Rada přednesl informace o působnosti dozorčí rady,
o jejím složení 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).
V roce 2017 DR řešila 31 podání. Ing. arch. Pavel Rada vyzdvihl téma nebezpečné ceny, kterou
vzhledem k legislativě nelze účinně řešit. DR ve zvýšené formě kontrolovala financování 2.
ročníku České ceny za architekturu – 2. ročník skončil finančně s mírným ziskem. Ing. arch.
Pavel Rada konstatoval, že není možné zcela oddělovat financování České ceny a Komory,
v praxi financování funguje tak, že rozpočet v průběhu roku kryje Komora, na konci roku
finance ČCA splatí z partnerského plnění.
Ing. arch. Pavel Rada rovněž zmínil audit, který skončil výrokem s výhradou.
11/ Zpráva o činnosti Stavovského soudu ČKA
Přednesl ji místopředseda Stavovského soudu Ing. arch. Václav Šebek zastupující předsedu
Ing. arch. MgA. Davida Mateáska. Kromě základních informací o činnosti Stavovského soudu v
uplynulém roce obsažených v Podkladech (Stavovský soud české komory architektů, Výroční
zpráva o činnosti za rok 2017) inicioval potřebu úpravy rozhodčího řízení.
SS v roce řešil 88 kauz, polovinu tvoří řešení neplatičů členských příspěvků.
12/ Zpráva o činnosti autorizační rady ČKA
Stručnou informaci přednesl její zpracovatel prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA,
(Výroční zpráva o činnosti autorizační rady České komory architektů za rok 2017).
Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA připomenul 25. výročí založení Komory. Připomenul
tehdejší diskuzi o povinném a nepovinném členství. V době vzniku Komory fungovaly pouze 4
fakulty s uznaným vzděláním – FA v Praze a Brně a AVU a UMPRUM. Připomenul podporu Obce
architektů při vzniku Komory, podekoval arch. Šrámkové. Autorizační rada pomáhala formovat
budoucí podobu vzdělávání architektů.
13/ Zpráva o hospodaření ČKA
Zprávu přednesla vedoucí kanceláře Komory Ing. arch. Marie Špačková, podané informace
vycházely z podrobné zprávy o hospodaření ČKA za rok 2017 s tabulkami a grafy publikované v
Podkladech.
Ing. arch. Marie Špačková informovala o přechodu na elektronický systém evidence účetnictví.
Vznikla metodika pro účtování v souladu s legislativními předpisy.
14/ Změny řádů ČKA:
Návrh představenstva na změny Soutěžního řádu
Podrobně viz Podklady
Přijata usnesení:
(usn. č. 10)
(usn. č. 11)
(usn. č. 12)
(usn. č. 13)
(usn. č. 14)
(usn. č. 15)
(usn. č. 16)
(usn. č. 17)
(usn. č. 18)
(usn. č. 19)
(usn. č. 20)
Revokace (usn. č. 20 – I.A.11) – přijato (usn. č. 21)

(usn. č. 22).
Návrh na změnu Disciplinárního a smírčího řádu, týkající se nákladů na vedení disciplinárního
řízení. V případě odsuzujícího rozsudku je AO povinna uhradit náhrady nákladů (ve vši 10.000
Kč).
viz Podklady.
Návrh byl přijat (usn. č. 23).
Dále vymezení působnosti disciplinárního žalobce - dozorčí rady. DR má aktuálně povinnost
řešit veškerá podání.
viz Podklady.
Návrh byl přijat (usn. č. 24).
Návrhy na změnu Organizačního, jednacího a volebního řádu:
viz Podklady.
§24 – uspořádání kanceláře Komory
Návrh byl přijat (usn. č. 25).
§7 odst. 11 – členské příspěvky a penále při nevčasném zaplacení
viz Podklady.
Návrh byl přijat (usn. č. 26).
§7 odst 3 písm. b) bod iii – výše členských příspěvků u seniorů
dva pozměňovací návrhy – návaznost na důchodový věk
- nerozdělovat podle pohlaví, určit stejný věk pro všechny
U tohoto bodu se uskutečnila bohatá diskuze. Tématem bylo navázání úlevy na důchodový věk
daný legislativou a případné podmínění výdělkem.
Ing. arch. Martin Kloda navrhl ukončení rozpravy (usn. č. 27), návrh byl přijat.
Hlasování o protinávrhu prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA – návaznost na
„důchodový věk“, návrh byl přijat (usn. č. 28)
Řešení o §7 odst 3 písm. c) bod iv.
- protinávrh
- pozměňovací návrh Ing. arch. Davida Hloucha – později tento protinávrh stažen
- protinávrh prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA – navázání na důchodový věk,
současně k tomuto přistupovat na žádost člena, žádost by měla být zdůvodněná
Návrh Ing. arch. Davida Hloucha na ukončení diskuze. Návrh byl přijat (usn. č. 29)
Hlasování o protinávrhu prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA byl přijat (usn. č. 30).
Hlasování o přechodném ustanovení – účinnosti předchozího ustanovení od 1.1.2018. Návrh
byl přijat (usn. č. 31).
Ukončen blok hlasování o návrzích předkládaných Představenstvem.
Návrh Ing. arch. MgA. Davida Mateáska (viz Podklady).
Bylo přijato usnesení:
(usn. č. 32)
Návrh Dozorčí rady (viz Podklady):
Bylo přijato usnesení:
(usn. č. 33)
15) Hlasování o změně programu VH
Bylo přijato usnesení:

(usn. č. 34)
16) Kandidáti do samosprávných orgánů
Kandidáti do Představenstva:
Čechy – Ing. arch. Ondřej Pleštil, RNDr. Milan Svoboda
Praha – Ing. arch. Jiří Gebert, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. arch. Tomáš Veselý
Morava – Ing. arch. Jiří Michálek, Ing. arch. Martin Ondrouch, Ing. Petr Velička
Kandidáti do Dozorčí rady:
Ing. arch. Miroslav Holubec (Praha)
Dipl.-Ing. Mirko Lev (Morava a Slezsko)
Ing. arch. Miloš G. Parma (Praha)
Ing. arch. Josef Patrný (Čechy)
Kandidáti do Stavovského soudu:
Ing. arch. Karel Doležel
Ing. arch. Martin Kloda
Ing. arch. Milan Kopeček
Ing. arch. MgA. David Mateásko
Ing. arch. Tomáš Vích
17) Hlasování o změně programu VH
Bylo přijato usnesení:
(usn. č. 35)
18/ Představení kandidátů na funkce do volených orgánů ČKA
Hlasování o omezení výstupů na 2 minuty a možnosti položení až dvou dotazů z pléna.
Před plénem vystoupila většina kandidátů, jak byli přihlášeni na kandidátních listinách.
Jednotliví kandidáti se představili a přednesli krátce své programy, záměry a cíle.
19/ Přestávka na oběd
20/ 15:00 Pokračování v projednávání návrhů změn řádů
- Návrh. ing. arch. Luďka Hrušky na změnu OJVŘ, protinávrh Ing. arch. Milady Chroboczkové
(usn. č. 37) – návrh ing. arch. Milady Chroboczkové nebyl přijat
(usn. č. 38) – návrh ing. arch. Hrušky nebyl přijat
- Návrh ing. arch. Petry Slušné – snížená sazba pro osoby pečující o dítě do 4 let, které
nepozastavily autorizaci
(usn. č. 39) – návrh byl přijat
- návrh ing. arch. Tomáše Veselého s pozměňovacím návrhem na změnu Soutěžního řádu
(usn. č. 39)
Diskuze k návrhu.
Návrh na ukončení diskuze – schválen (usn. č. 40)
Návrh ing. arch. Tomáše Veselého nebyl přijat (usn. č. 41)
Návrh, zda může RNDr. Milan Svoboda přednést návrh na změnu Soutěžního řádu
- byl přijat (usn. č. 42)
- návrh RNDr. Milana Svobody na změnu Soutěžního řádu – hlasování o návrhu ve znění
pozměňovacího znění - návrh nebyl přijat (usn. č. 44)
- návrh RNDr. Milana Svobody na změnu Soutěžního řádu – hlasování o návrhu
v původním znění - návrh byl přijat (usn. č. 45)
Ing. arch. Igor Kovačevič navrhnul ukončení rozpravy – návrh byl přijat (usn. č. 43)

21/ Programové priority ČKA na rok 2018
Ing. arch. Pavel Hnilička, 1. místopředseda představenstva představil čtyři stěžejní body (viz
Podklady):
- servis členům ČKA
- propagace profese architekta a kvalitní architektury
- ochrana veřejných zájmů a péče o kvalitu vystavěného prostředí
- spolupráce – v rámci ČR, mezinárodní
Ing arch. Václav Zůna vyzval k nahrazení termínu „kvalita vystavěného prostředí“ a termínu
„orgány státní správy“.
Ing. arch. Martin Kloda navrhnul doplnit další body.
Ing. arch. Hnilička na závěr vyzval k reflexi tezí JUDr. Jana Marečka z České společnosti pro
stavební právo, ten krátce pohovořil.
Hlasování o pozměňovacích návrzích:
- návrh Ing. arch. Tomáše Vícha (usn. 46) – návrh nebyl přijat
- návrh Ing. arch. Petra Leška (usn. 47) – návrh byl přijat
- návrhy Ing. arch. Martina Klody (usn. 48) – návrh nebyl přijat
(usn. 49) – návrh byl přijat
(usn. 50) – návrh nebyl přijat
(usn. 51) – návrh nebyl přijat
- návrh prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA (usn. 52) – návrh byl přijat
Po diskuzi se přistoupilo k závěrečnému hlasování o znění programových priorit (usn. 53),
návrh byl přijat.
22/ 16:00 - Ukončení hlasování do samosprávných orgánů Komory
23/ Rozpočet
Ing. arch. Marie Špačková, pověřená řízením Kanceláře ČKA, představila návrh rozpočtu.
Následovala diskuze.
Posléze bylo hlasováno o návrhu rozpočtu (usn. 54), návrh byl přijat.
24/ Hlasování o změně programu – vypuštění přestávky (usn. 55), návrh přijat
24/ Vyhlášeny výsledky voleb do volených orgánů Komory
PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ:
(v pořadí dle obdržených hlasů)
Za Prahu:
Ing. arch. Jan Kasl počtem hlasů 103
Za region Čechy:
RNDr. Milan Svoboda počtem hlasů 120
Za region Morava a Slezsko:
Ing. Petr Velička počtem hlasů 116
Ing. arch. Jiří Michálek počtem hlasů 90

NÁHRADNÍCI PŘEDSTAVENSTVA:
ZA REGION PRAHA:
Ing. arch. Tomáš Veselý počtem hlasů 53
Ing. arch. Jiří Gebert počtem hlasů 15
ZA REGION ČECHY:
Ing. arch. Ondřej Pleštil, PhD. počtem hlasů 34
ZA REGION MORAVA A SLEZSKO:
Ing. arch. Martin Ondrouch, PhD. počtem hlasů 74
Počet platných hlasovacích lístků: 172
Počet neplatných hlasovacích lístků: 7
DOZORČÍ RADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ:
(v pořadí dle obdržených hlasů)
Za Prahu:
Ing. arch. Miroslav Holubec počtem hlasů 149
Za region Čechy:
Ing. arch. Josef Patrný počtem hlasů 159
Za region Morava a Slezsko:
Dipl. Ing. Mirko Lev počtem hlasů 136
NÁHRADNÍCI DOZORČÍ RADY:
Za Prahu:
Ing. arch. Miloš Grigorij Parma počtem hlasů 12
Za region Čechy: není náhradník
Za region Morava a Slezsko: není náhradník
Počet platných hlasovacích lístků: 172
Počet neplatných hlasovacích lístků: 1
STAVOVSKÝ SOUD ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
(v pořadí dle obdržených hlasů)
Ing. arch. MgA. David Mateásko počtem hlasů 154
Mgr. Ing. Milan Kopeček, MBA počtem hlasů 117
M.A. Martin Kloda počtem hlasů 103
NÁHRADNÍCI STAVOVSKÉHO SOUDU:
Ing. arch. Tomáš Vích počtem hlasů 88
Ing. arch. Karel Doležel počtem hlasů 33
Počet platných hlasovacích lístků: 175
Počet neplatných hlasovacích lístků: 2

25/ Hlasování o přednesených návrzích na zařazení do závěrečného usnesení:

Předem byl doručen návrh Ing. arch. Lucie Šidlové. Uskutečnila se diskuze, zda má takový
návrh být součástí závěrečného usnesení.
Hlasování o návrhu – návrh nebyl přijat (usn. 56)
Ing. arch. Petr Lešek přednesl návrh Ing. arch. Radka Jiránka, následovalo hlasování, zda bude
návrh připuštěn (usn. 57), návrh byl přijat.
Diskuze o aktuální praxi v oblasti povolování staveb po novelizaci stavebního zákona. Bylo
řečeno, že Komora už jedná, má dostatečně silný mandát.
Hlasování o návrhu (usn. 58) – návrh byl přijat.
Návrh Ing. arch. Tomáše Veselého na doplnění řešení Soutěžního řádu – hlasování, zda bude
návrh připuštěn (usn. 59) – návrh nebyl přijat.
Návrh prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA, aby se představenstvo zabývalo
transformací přípravy a realizace staveb v éře moderních technologií
- (usn. 60), přijato
usnesení, že návrh bude přijat k hlasování.
Hlasování o návrhu (usn. 61) – návrh byl přijat
26/ Závěrečné usnesení
Valná hromada schválila závěrečné usnesení tohoto znění (usn. 62):

USNESENÍ
XXV. VALNÉ HROMADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
KONANÉ V PRAZE DNE 14. DUBNA 2018
1.
1.1

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o hospodaření České komory architektů za rok 2017 včetně výroku

auditora k hospodaření Komory za rok 2017;
zprávy o činnosti orgánů Komory, a to:
1.2

„Zprávu o činnosti představenstva za kalendářní rok 2017“;

1.3

„Zprávu o činnosti dozorčí rady za kalendářní rok 2017“;

1.4

„Zprávu o činnosti Stavovského soudu za kalendářní rok 2017“;

1.5

„Zprávu o činnosti autorizační rady za kalendářní rok 2017“;

1.6

„Zprávu o činnosti Nadačního fondu ARCUS za kalendářní rok 2017“.

2.

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE

2.1

program činnosti České komory architektů na období do valné hromady v roce 2019 dle

návrhu předloženého představenstvem ve znění přijatých pozměňovacích návrhů
2.2

změny vnitřních řádů České komory architektů, a to:

SŘ dle I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11 ve znění
přijatého pozměňovacího návrhu, I.A.12, III.A.1
DSŘ dle I.B.1, I.B.2, II.A.1
OJVŘ dle I.C.1, I.C.2, I.C.3 ve znění přijatého protinávrhu, I.C.4 ve znění přijatého
protinávrhu, I.C.5, II.B.1

schválené změny legislativních řádů ČKA tvoří nedílnou součást tohoto usnesení, příloha č. 2;
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. MgA. Martin Rusina, Prof. Ing. arch. Michal Kohout, MSc. Štefan Zifčák
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. Jan Kasl počtem hlasů 103
(na tříleté funkční období);
2.3.2.2

za region Čechy:

RNDr. Milan Svoboda počtem hlasů 120
(na tříleté funkční období);
2.3.2.3

za region Morava a Slezsko:

Ing. Petr Velička počtem hlasů 116
(na tříleté funkční období);
Ing. arch. Jiří Michálek počtem hlasů 90
(na tříleté funkční období);
Náhradníci (v pořadí podle obdržených hlasů)
Za region Praha:
Ing. arch. Tomáš Veselý počtem hlasů 53
Ing. arch. Jiří Gebert počtem hlasů 15
Za region Čechy
Ing. arch. Ondřej Pleštil, PhD. počtem hlasů 34
Za region Morava a Slezko
Ing. arch. Martin Ondrouch, PhD. počtem hlasů 74
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady České
komory architektů.
2.3.3 do dozorčí rady byli zvoleni
2.3.3.1

za Prahu:

Ing. arch. Miroslav Holubec počtem hlasů 149
(na tříleté funkční období);
2.3.3.2

za Čechy:

Ing. arch. Josef Patrný počtem hlasů 159

(na tříleté funkční období);
2.3.3.3

za Moravu a Slezsko:

Dipl. Ing. Mirko Lev počtem hlasů 136
(na tříleté funkční období);
Náhradníci:
Za Prahu: Ing. arch. Miloš Grigorij Parma počtem hlasů 12
Za region Čechy: není náhradník
Za region Morava a Slezsko: není náhradník

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady České
komory architektů.

2.3.4 do Stavovského soudu byli zvoleni
Ing. arch. David Mateásko počtem hlasů 154
(na tříleté funkční období);
Mgr. Ing. Milan Kopeček počtem hlasů 117
(na tříleté funkční období);
M.A. Martin Kloda počtem hlasů 103
(na tříleté funkční období);
Náhradníci (v pořadí podle obdržených hlasů):
Ing. arch. Tomáš Vích počtem hlasů 88
Ing. arch. Karel Doležel počtem hlasů 33
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady České komory
architektů.
2.4

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 2018 jako vyrovnaný.
v celkové výši výnosů 27.740.000,-- Kč;
v celkové výši nákladů 27.740.000,-- Kč.
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VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ

3.1
představenstvu, aby projednalo s Ministerstvem pro místní rozvoj metodický přístup
k vydávání závazného stanoviska úřadů územního plánování s ohledem na kompetence úřadů
územního plánování v oblasti architektury;
3.2
představenstvu, aby se zabývalo transformací přípravy a realizace staveb v éře
moderních technologií (Smart Cities, BIM, Průmysl 4.0)
Zapsala návrhová komise ve složení
M.A. Martin Kloda, Ing. arch. Vojtěch Mencl, Ing. arch. Miroslav Holubec
V Praze dne 14. dubna 2018

27/ 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 14. dubna 2018
Zapsala: Mgr. Tereza Zemanová
Ověřil: Ing.arch Ivan Plicka

