PŘIJATÉ ZMĚNY VNITŘNÍCH ŘÁDŮ ČKA
SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČKA
I.A.1

(Soutěžní řád)

V celém textu se mění pojem „vyhlašovatel“ na pojem „zadavatel“. Jedná se o změnu v následujících
ustanoveních:
Preambule, § 3 odst. 1, 2, § 4 – název, text, § 5 odst. 2, 3, § 6 odst. 1, 2, 3, 4, § 7 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, § 8 odst. 3, 4, 5, 8, 9, § 9 odst. 1, § 9a odst. 1, 3, 4, § 10 odst. 1, 2, 3, § 11 odst. 1, 2, 3, § 11a odst.
1, 2, § 12 odst. 3, 4, § 13 odst. 1, 2, 3
Odůvodnění: Soulad se ZZVZ.

I.A.2

(Soutěžní řád)

Upravuje se § 2 odst. 1, a to takto:
Architektonickou soutěží a soutěžní přehlídkou se podle předmětu řešení rozumí soutěže a přehlídky
urbanistické, architektonické, krajinářské nebo jejich kombinace kombinované.
Odůvodnění: Soutěžní řád užívá pojem „kombinovaná soutěž“ ve dvou různých smyslech, jednak jako
kombinaci mezi soutěží architektonickou, urbanistickou a/nebo krajinářskou a dále (a to častěji) jako
kombinaci mezi soutěží otevřenou a užší. Navrhujeme pro odstranění pochybností zachovat užívání
pojmu pouze v tomto druhém významu.

I.A.3

(Soutěžní řád)

Upravuje se § 12 odst. 1 písm. b), a to takto:
soutěží architektonických a krajinářských nebo jejich kombinací kombinovaných, jejichž účelem je výběr
zhotovitele projektové dokumentace
Odůvodnění: Soutěžní řád užívá pojem „kombinovaná soutěž“ ve dvou různých smyslech, jednak jako
kombinaci mezi soutěží architektonickou, urbanistickou a/nebo krajinářskou a dále (a to častěji) jako
kombinaci mezi soutěží otevřenou a užší. Navrhujeme pro odstranění pochybností zachovat užívání
pojmu pouze v tomto druhém významu.

I.A.4

(Soutěžní řád)

Upravuje se § 10 odst. 4, a to takto:
Ve lhůtě uvedené v soutěžních podmínkách, nejpozději však do dvou měsíců od termínu pro odevzdání
soutěžních návrhů, se bude konat hodnotící zasedání poroty. K hodnocení mohou být připuštěny pouze
ty soutěžní návrhy, které nebyly porotou vyřazeny v souladu s § 10 odst. 6 o kterých tak porota rozhodla.
Odůvodnění: V praxi je rozhodnutí poroty o připuštění soutěžních návrhů k hodnocení nadbytečné;
významné je naopak rozhodnutí o vyřazení návrhů, které jsou v rozporu se soutěžními podmínkami.

I.A.5

(Soutěžní řád)

Upravuje se § 12 odst. 1 písm. b), a to takto:
Soutěže rozlišované podle účelu jsou soutěže
b) u projektových soutěží architektonických a krajinářských nebo jejich kombinací, jejichž účelem je
výběr zhotovitele projektové dokumentace, podíl z předpokládaných investičních nákladů stavby (dále
jen „investice“) stanovených odborným odhadem ve výši
Odůvodnění: Formální úprava; slovo „projektové“ v textu chybělo.

I.A.6

(Soutěžní řád)

Upravuje se § 10 odst. 8, a to takto:
Porota posoudí všechny soutěžní návrhy a rozdělí vyhlášené ceny a odměny. Ve výjimečných případech,
může porota postupovat dle § 12 odst. 2 zejména při soutěžích s nízkou účastí anebo při prokazatelném
nedostatku návrhů hodných ceny nebo odměny, může porota rozhodnout, že některé z vypsaných cen
nebo odměn neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem, o neudělení odměn
čtyřpětinovou většinou hlasů řádných členů. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do
protokolu.
Odůvodnění: Jedná se pouze o formální úpravu, sjednocující postupy možného přerozdělování cen a
odměn do jednoho ustanovení SŘ.

I.A.7

(Soutěžní řád)

Upravuje se § 12 odst. 2, a to takto:
Počet cen a odměn a jejich poměr stanoví s přihlédnutím k charakteru soutěže závazně soutěžní
podmínky. Ve zvláštním případě, kdy návrhy, které se umístily na oceněných místech, se svojí úrovní
významně blíží, může porota čtyřpětinovou většinou hlasů všech řádných členů rozhodnout o jiném
rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny, popřípadě může při zachování výše celkové částky na ceny
udělit na místo dvou, popřípadě tří různých cen dvakrát, popřípadě třikrát tutéž cenu. Celková částka na
odměny nepřekročí obvykle 50% celkové částky na ceny, přičemž jednotlivá odměna nepřekročí obvykle
80% částky stanovené pro třetí cenu. Při soutěžích s nízkou účastí anebo při prokazatelném nedostatku
návrhů hodných ceny nebo odměny, může porota rovněž rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo
odměn neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem; o neudělení cen musí porota
rozhodnout jednomyslně, o neudělení odměn čtyřpětinovou většinou hlasů řádných členů. Tato svá
rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.
Odůvodnění: Jedná se pouze o formální úpravu, sjednocující postupy možného přerozdělování cen a
odměn do jednoho ustanovení SŘ.

I.A.8

(Soutěžní řád)

Upravuje se § 10 odst. 2, a to takto:

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 že u
veřejných a kombinovaných soutěží neznají jména autorů předložených soutěžních návrhů a dále čestné
prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů (poznámka pod čarou: § 148 odst. 1 ZZVZ). V případě nezávislých
členů poroty podle ustanovení § 8 odst. 4 tohoto řádu bude prohlášení obsahovat rovněž záruku jejich
nezávislosti na vyhlašovateli.
Odůvodnění: Soulad se ZZVZ.

I.A.9

(Soutěžní řád)

Upravuje se § 12 odst. 4, a to takto:
Ceny a odměny musí být vyplaceny nejpozději do padesáti dnů od konečného rozhodnutí poroty; byloli provedeno rozhodčí řízení, nejpozději do jednoho týdne od vydání rozhodčího nálezu. Ceny i odměny
poukazuje vyhlašovatel u veřejných i ostatních soutěží přímo zpracovatelům soutěžních návrhů. Zdanění
cen a odměn se provádí v souladu s obecným právním předpisem8 .
Odůvodnění: Uvedený text uváděl nesprávně slovo „zpracovatel soutěžního návrhu“ namísto „účastník
soutěže“. Celá odstraňovaná věta přitom plyne jasně z povahy věci a nemusí být v soutěžním řádu
uváděna.

I.A.10 (Soutěžní řád)
Odstraňuje se § 12 odst. 3 písm. b):
/Soutěžními podmínkami může být stanoveno, že/ první cena nebude vyplacena v případě, že ve lhůtě
pro její vyplacení bude uzavřena smlouva mezi vyhlašovatelem soutěže a autorem oceněného návrhu
na vypracování plánovací nebo projektové dokumentace k předmětné zakázce včetně úvodních fází
(zejména návrhu stavby) a za honorář obvyklý.
Odůvodnění: Uvedené řeší dostatečně ust. § 12 odst. 3 písm. a).

I.A.11

(Soutěžní řád)

Upravuje se § 2 odst. 3 písm. b), a to takto:
dvoufázové, 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 je součástí procesu
posuzování soutěžních návrhů v druhé fázi, např. při využití formy soutěžního workshopu.
Odůvodnění: Některé zavedené formáty v architektonických soutěžích vyžadují zveřejnění soutěžních
návrhů před jejich závěrečným hodnocením, smyslem je tedy soulad s požadavky praxe.

I.A.12 (Soutěžní řád)
Upravuje se § 3 odst. 1, a to takto:
Soutěží se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich společnosti. Účast je umožněna
každému, kdo splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách. Okruh účastníků pro různé druhy
soutěží vymezí vyhlašovatel soutěžními podmínkami. V případě účasti právnických osob, jejichž
zaměstnanci jsou autory vítězného soutěžního návrhu, jsou k podpisu smluv na provedení zakázky
oprávněny pouze statutární orgány těchto osob v souladu s obecným právním předpisem3 .

III.A.1 (Soutěžní řád)
Upravuje se § 10 odst. 2, a to takto:
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 jejich pomocných
orgánů, auditora a přizvaných odborníků písemné prohlášení, že se ani nepřímo nezúčastnili prací na
předložených soutěžních návrzích a že u veřejných a kombinovaných soutěží anonymních soutěží a
anonymních fází soutěží neznají jména autorů předložených soutěžních návrhů.

DISCIPLINÁRNÍ A SMÍRČÍ ŘÁD ČKA
I.B.1

(Disciplinární a smírčí řád)

Doplňuje se § 63, a to takto:
(1) Náklady disciplinárního řízení hradí zásadně Komora.
(2) V případě odsuzujícího rozsudku je autorizovaná osoba povinna nahradit Komoře část nákladů řízení
ve výši 10.000,- Kč. V případech hodných zvláštního zřetele může Stavovský soud rozhodnout o snížení či
úplném prominutí náhrady nákladů, či naopak o zvýšení až na 20.000,- Kč.
(3) Při vymáhání náhrady nákladů řízení se postupuje podle § 66 odst. 3.
Odůvodnění: Komora je ze zákona povinna vést disciplinární řízení, jeho náklady jsou hrazeny z rozpočtu
Komory. Cílem navrhované úpravy je přenést alespoň část nákladů na ty, jimž je uloženo disciplinární
opatření.

I.B.2

(Disciplinární a smírčí řád)

Upravuje se § 29, a to takto:

(1) Disciplinární žalobce přijímá podněty k zahájení disciplinárního řízení je povinen zabývat se každým
podezřením ze spáchání disciplinárního provinění [§ 20, § 21, § 22a a § 27 odst. 1 písm. c) Zákona], o
němž je informován.
(2) Členové dozorčí rady Komory jsou povinni oznámit předsedovi dozorčí rady podezření ze spáchání
disciplinárního provinění, o němž se dozvěděli při výkonu své funkce.
(3) Disciplinární žalobce je oprávněn vyzvat osobu, která podala podnět k zahájení disciplinárního řízení,
aby uvedla a doložila skutečnosti, které odůvodňují podezření ze spáchání disciplinárního provinění. Ve
výzvě stanoví dané osobě lhůtu k doplnění, která nesmí být kratší než 15 dnů, výzva bude obsahovat
poučení o následcích jejího nesplnění. Pokud není podnět na základě výzvy doplněn, je dozorčí rada
oprávněna takový podnět bez dalšího odložit.
(43) Pokud disciplinární žalobce podnět neodloží postupem podle odst. 3 tohoto článku Jakmile je
disciplinární žalobce informován o podezření, že se autorizovaná osoba dopustila disciplinárního
provinění, zahájí zjišťování a bez zbytečného prodlení ověří věrohodnost a odůvodněnost podnětu
sděleného podezření; o zahájeném zjišťování vyrozumí osobu podezřelou z disciplinárního provinění.
Odůvodnění: Smyslem úpravy je přenesení větší míry odpovědnosti za doložení důkazů pro podezření
ze spáchání disciplinárního provinění na osoby podávající podněty na dozorčí radu.

II.A.1

(Disciplinární a smírčí řád)

Upravuje se § 33 odst. 2, a to takto:
(2) Disciplinární řízení je zahájeno, jakmile návrh došel předsedovi Stavovského soudu. O zahájení řízení
vyrozumí předseda Stavovského soudu představenstvo Komory, jemuž současně zašle stejnopis návrhu.
Na disciplinární řízení se nevztahují ustanovení správního řádu o správních lhůtách pro vydání
rozhodnutí2b). Stavovský soud, popřípadě představenstvo rozhodnou ve lhůtě jednoho roku od zahájení
řízení, popřípadě od podání odvolání nebo od zahájení nového projednání, bylo-li v odvolacím řízení
rozhodnuto o zrušení rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání přičemž lhůta pro zahájení
opakovaného řízení nesmí být delší než jeden měsíc.
Odůvodnění: Smyslem je náprava formální nesprávnosti; řízení se již znovu nezahajuje, neboť pokud
představenstvo v odvolacím řízení rozhodnutí Sts zruší, rozhodnutí nenabylo právní moci a řízení nebylo
ukončeno.

ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
I.C.1

(Organizační, jednací a volební řád)

Upravuje se § 24, a to takto:
(1) Kancelář Komory je pomocným výkonným orgánem Komory a administrativně zajišťuje plnění úkolů
uložených Komoře ustanovením § 23 odst. 6 a 7 Zákona. Pro tento účel představenstvo vytváří Kancelář
vhodnou strukturu Kanceláře, umožňující účinné plnění svěřených úkolů, šetrné a účelné nakládání
finančními prostředky a majetkem Komory.
(2) Právní poměry zaměstnanců Kanceláře se řídí obecně platnými předpisy pracovního práva a dále
Organizačním řádem Kanceláře a Pracovním řádem Kanceláře, které jsou vydávány představenstvem. V

čele Kanceláře stojí ředitel a jeho zástupce. Ředitele a jeho zástupce ustanovuje do funkce
představenstvo, a to na podkladě výsledků vykonaného výběrového řízení. Zástupce organizačně řídí
činnost Kanceláře a zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti.
3) Ředitel řídí Kancelář v souladu s pokyny představenstva, které mu jsou tlumočeny buď přímo na
zasedání představenstva, nebo předsedou Komory, popřípadě určeným členem představenstva. Ředitel
je oprávněn
a) jednat a znamenat se jménem Komory
1. v rozsahu písemného zmocnění daného předsedou a potvrzeného představenstvem,
2. v případech, kdy je Kancelář Komory pověřena výkonem rozhodnutí jednotlivých orgánů
Komory,
b) jednat a znamenat se jménem Kanceláře Komory navenek, jedná-li se o podpis dokumentů
souvisejících s chodem a řízením Kanceláře, zejména
1. ke sjednávání pracovních smluv a jejich uzavírání a k podepisování dokumentů souvisejících s
pracovními poměry zaměstnanců Kanceláře (sociální a zdravotní pojištění),
2. s vymezováním předmětu činnosti jednotlivých zaměstnanců v rámci stanovené struktury
Kanceláře a k udělování pokynů v souvislosti s výkonem pracovních činností zaměstnanců,
3. jedná-li se o podpis dokumentů souvisejících se zadáváním úkolů externím spolupracovníkům
Komory v souvislosti s úkoly uloženými představenstvem Komory nebo jinými orgány Komory v
rozsahu jejich působnosti,
4. jedná-li se o hospodaření s majetkem a finančními prostředky Komory v souvislosti s chodem
Kanceláře a s obstaráním nezbytného technického vybavení, a to do výše stanovené usnesením
představenstva.
(4) Ze své činnosti se ředitel zodpovídá představenstvu, popřípadě orgánu, do jehož působnosti náleží
příslušná rozhodnutí.
(5) Sekretář Komory je odborným konzultantem orgánů Komory a pro tento účel koná zejména tyto
činnosti:
a) účastní se s hlasem poradním obligatorně zasedání a jednání valné hromady a představenstva;
zasedání a jednání ostatních orgánů Komory se účastní, je-li k nim přizván, přičemž tyto orgány
umožní sekretáři takovou účast, pokud o to požádá,
b) spolupodílí se na přípravě a implementaci koncepčních dokumentů Komory a pro tento účel
zejména připravuje, popřípadě obstarává
1. odborné profesní a profesně legislativní dokumenty,
2. dokumenty týkající se spolupráce s orgány veřejné správy,
3. odborné a právní podklady pro jednání s dalšími institucemi a orgány
a koná další přípravné činnosti a účastní se podle potřeby jednání s těmito institucemi a orgány
v rozsahu pověření uděleného představenstvem a podle jeho pokynů, popřípadě podle pokynů
ostatních orgánů Komory.
(6) Sekretáře Komory ustanovuje do funkce představenstvo, a to na podkladě výsledků vykonaného
výběrového řízení. Představenstvo může rovněž pověřit výkonem funkce sekretáře ředitele Kanceláře
Komory. Sekretář je oprávněn v rozsahu písemného zmocnění daného předsedou a potvrzeného
představenstvem jednat a znamenat se jménem Komory navenek.
(7) Právní poměry ředitele, zástupce ředitele a zaměstnanců Kanceláře, jakož i sekretáře Komory se řídí
obecně platnými předpisy pracovního práva. Rozsah činnosti a pracovní náplň ředitele Komory, jeho
zástupce, sekretáře Komory a dalších zaměstnanců stanovuje organizační řád Kanceláře vydaný

představenstvem. Zaměstnanci Kanceláře jsou povinni dbát etiky a jednat jménem Komory tak, aby
nepoškozovali dobré jméno profese a Komory.
(8) Zaměstnanci Kanceláře jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech souvisejících
s výkonem povolání jednotlivých autorizovaných, popřípadě registrovaných osob, o nichž se dozví při
výkonu své činnosti a v souvislosti s ní.
Odůvodnění: OJVŘ je v této části zbytečně podrobný, organizace Kanceláře by měla být na uvážení
představenstva, s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům. V současné podobě je část působnosti
například sekretáře komory uvedena v OJVŘ, část v Pracovním řádu a Organizačním řádu Kanceláře, část
v pracovní smlouvě, tato roztříštěnost není ideální.

I.C.2

(Organizační, jednací a volební řád)

Upravuje se § 7 odst. 11, a to takto:
Jestliže nejsou příspěvky podle odstavce 3 a 5 zaplaceny v řádném termínu, popřípadě formou
bezúročné půjčky podle odstavce 9, zvyšují se za každý započatý měsíc o penále ve výši 1 % dlužných
příspěvků. Nejsou-li příspěvky včetně penále zaplaceny do 30. června běžného roku, pohlíží se na tuto
skutečnost jako na disciplinární provinění a proti osobě, která příspěvky nezaplatila, se zahájí
disciplinární řízení. To ji však nezprošťuje povinnosti příspěvky včetně penále zaplatit. Představenstvo je
oprávněno rozhodnout, že v odůvodněných případech bude penále prominuto.
Odůvodnění: Vymáhání penále ve výši deseti až stokorun je ekonomicky neefektivní, proto standardně
neprobíhá. Z účetního hlediska se nicméně jedná o výnos, o kterém je třeba účtovat a mít ho zahrnut
v daňovém přiznání, tedy neuhrazené penále zvyšuje daňovou povinnost Komory. Cílem návrhu je tak
umožnit tyto drobné částky fakticky „odepsat“.

I.C.3

(Organizační, jednací a volební řád)

Upravuje se § 7 odst. 3 písm. b) bod iii., a to takto:
nulový členský příspěvek platí ti řádní členové, jejichž autorizace byla pozastavena na základě žádosti po
dosažení důchodového věku 70 let, za předpokladu doložení čestného prohlášení o ukončení činnosti;
Odůvodnění: Na valné hromadě 2017 předkládalo představenstvo komplexní návrh na zjednodušení
systému členských příspěvků, jehož výsledkem mělo být výrazné omezení výjimek, tedy snížených sazeb
členských příspěvků. S ohledem na to, že se nepodařilo prosadit zrušení snížené sazby pro nové členy
(sazba ve výši poloviny základního členského příspěvku po dobu 3 let), se jeví jako adekvátní zavést
znovu i úlevu pro „starší“ členy.

I.C.4

(Organizační, jednací a volební řád)

Doplňuje se § 7 odst. 3 písm. b) bod v., a to takto:
členský příspěvek ve výši jedné čtvrtiny základního členského příspěvku platí řádní členové po dosažení
důchodového věku, pokud o to požádají.
Odůvodnění: Na valné hromadě 2017 předkládalo představenstvo komplexní návrh na zjednodušení
systému členských příspěvků, jehož výsledkem mělo být výrazné omezení výjimek, tedy snížených sazeb

členských příspěvků. S ohledem na to, že se nepodařilo prosadit zrušení snížené sazby pro nové členy
(sazba ve výši poloviny základního členského příspěvku po dobu 3 let), se jeví jako adekvátní zavést
znovu i úlevu pro „starší“ členy.

I.C.5

(Organizační, jednací a volební řád)

Doplňuje se přechodné ustanovení, a to takto:
Ustanovení § 7 odst. 3 písm. b) podbod v. je účinné od 1. 1. 2018, tedy pro členské příspěvky za rok 2018.

II.B.1

(Organizační, jednací a volební řád)

Upravuje se § 14 odst. 1, a to takto:
Stavovský soud je orgán Komory pověřený konáním disciplinárního řízení dle Zákona a v jeho rámci
smírčího řízení podle tohoto řádu. Stavovský soud je dále pověřený vedením rozhodčího řízení.
Odůvodnění: Jasné vymezení příslušnosti Sts ČKA k vedení rozhodčího řízení v Organizačním, jednacím
a volebním řádu chybí, což v minulosti vedlo k pochybnostem, zda je příslušnost Sts ČKA v rozhodčím
řízení dána.

II.B.4

(Organizační, jednací a volební řád)

Navrhuje se změna § 7 odst. 3 písm. b) bod ii. tak, že bude doplněno snížení výše členského příspěvku
pro osoby pečující o dítě do 4 let a jejichž autorizace nebyla pozastavena na 3000 Kč/ročně takto:
§ 7 (3) Povinnosti řádných členů jsou:
b) platit řádně a včas jedenkrát ročně členské příspěvky v následující výši
i. …
ii. nulový členský příspěvek platí ti řádní členové, jejichž autorizace byla pozastavena z důvodu trvalé
péče o dítě, a to nejdéle do čtyř let věku dítěte a členský příspěvek ve výši poloviny základního
členského příspěvku ti řádní členové, kteří v době trvalé péče o dítě svou autorizaci nepozastavili, a
to nejdéle do 4 let věku dítěte.
Odůvodnění: Jsem architektka a zároveň matka tří dětí ve věku 3 až 8 let na řádné rodičovské dovolené.
Péči o děti zanedbávat nechci, ale zároveň bych se ráda v rámci svých omezených možností věnovala
práci, kterou mám ráda. Bohužel výše členského příspěvku 6000 Kč/ročně je pro mě neúnosná,
vzhledem k tomu, že mé příjmy z činnosti nepřesahují 50 000 Kč ročně.
Myslím si, že situace matek, které chtějí po a během rodičovské dovolené začít pracovat je srovnatelná,
ne-li obtížnější, než situace čerstvě autorizovaných architektů, kteří možnost platit nižší členský
příspěvek mají.

