Zápis z Valné hromady České komory architektů, konané dne 19. 9. 2020 na Fakultě
architektury Českého vysokého učení technického v Praze
1/ Slavnostní zahájení
Předseda ČKA Ing. arch. Jan Kasl zahájil XXVII. VH krátce před 10. hodinou. Vyjádřil se k aktuální
komplikované epidemiologické situaci ovlivňující konání odložené VH. Přivítal čestné hosty,
poděkoval partnerům akce. Čestné hosty požádal o krátké vystoupení.
2/ Přivítání a projevy hostů
Čestní hosté:
 Ing. Eduard Muřický, MPO, náměstek – vyjádřil se k významu definování stavu architektů
v zákoně č. 360/1992 Sb. Zmínil architektonické soutěže a jejich význam. ČKA a jí
spravovaný obor architektury je podle MPO určitou vlajkovou lodí v oblasti BIM, kterou
vnímá jakou komplexní filozofii. Dále zmínil proces rekodifikace stavebního práva.
Informoval o aktuální prioritě MPO – podpoře dřeva jako stavebního prvku.
 Ing. Robert Špalek, ČKAIT, předseda – zdůraznil propojení inženýrů a architektů při
projektování. Společné cíle vidí ve stavební kultuře, podpoře financování projektové
přípravy, finální fázi procesu rekodifikace (v přípravě se dle jeho slov objevila řada chyb,
především hybrid u stavebních úřadů; zásadní změny nebyly vráceny do mezirezortního
řízení). Na závěr popřál nám všem kvalitní architekturu.
 Ing. Filip Novosád, MMR, vedoucí oddělení územního rozvoje odboru územního plánování
– vyzdvihl spolupráci MMR a ČKA zejména při přípravě návrhu nového stavebního zákona
schváleného 24. srpna 2020 Vládou ČR a odeslaného k projednání v Poslanecké
sněmovně. Byl připraven také Změnový zákon měnící cca 50 souvisejících právních
předpisů. Zmínil také podporu MMR České ceně za architekturu. Na podzim plánuje MMR
vyhlásit program na podporu architektonických soutěží a tvorbu územních plánů. Na
závět poděkoval za spolupráci.
 Ing. Adam Vokurka, Ph.D., ČSSI, prezident – za Český svaz stavebních inženýrů nabídnul
spolupráci na společných tématech, především v oblasti udržitelné výstavby.
 Ing. arch. Oleg Haman, Obec architektů, předseda – pozdravil plénum.
 prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT – se vzdal slova, neboť za
ČKAIT už hovořil předseda.
3/ Zahájení pracovní části VH
Předseda Jan Kasl v kontextu aktuální epidemiologické situace vyzval právní zástupkyni Danielu
Rybkovou k vyjádření k možnosti přerušení valné hromady z důvodu nízké účasti. Daniela
Rybková sdělila, že s ohledem na to, že nebylo vydáno vládní opatření omezující konání akcí,
není možné zrušit valnou hromadu. Dle zákona i vnitřních řádů je usnášeníschopná. Obligatorní
body programu je třeba projednat. Odloženo by mohlo být hlasování o změnách řádů.
Předseda Jan Kasl následně vyzval k hlasování o metodě všech dalších hlasování.
Přijato usnesení č. 1 (usn. č.1) – hlasování hlasovacím zařízením bez aklamačního lístku.
Návrh byl přijat.
Jan Kasl konstatoval, že od této chvíle bude hlasováno hlasovacím zařízením. Byla uskutečněna
instruktáž, jak hlasovat.
4/ Délka příspěvku
Přijato usnesení č. 2 (usn. č. 2) o stanovení délky příspěvku v rozpravě na max. 3 minuty.
Návrh byl přijat.
5/ Jan Kasl konstatoval, že se do daného momentu dostavilo 41 autorizovaných osob. Valná
hromada je dle JŘVH usnášeníschopná, protože všem řádným členům byla odeslána pozvánka
na valnou hromadu.
6/ Volba komisí a předsedajícího:
a) Návrhová komise – návrh na složení: Milan Kopeček, Martin Kloda, Milan Nytra.
zvoleni členové Milan Kopeček (usn. č. 3), Martin Kloda (usn. č. 4), Milan Nitra (usn. č. 5).

b) Volební a mandátová komise – návrh na složení: Ivan Plicka, Jiří Michálek, Zdeněk Trefil.
Zvoleni členové Ivan Plicka (usn. č. 6), Jiří Michálek (usn. č. 7), Zdeněk Trefil (usn. č. 8).
c) Milan Svoboda navrhnul za předsedajícího VH, předsedu ČKA Jana Kasla.
Návrh byl přijat (usn. č. 9).
Jan Kasl navrhl za moderátora VH Davida Mateáska a předal mu slovo.
7 / Schválení programu
Návrh programu byl předložen v podkladech pro jednání VH ČKA 2020 (dále jen Podklady), které
obdržel každý účastník jednání.
Plénum bylo vyzváno, zda má návrhy na změnu programu.
Jan Kasl zmínil možnost odložit hlasování o změnách řádů na další VH.
Následovalo hlasování o programu v navrženém znění.
Program VH byl schválen. (usn. č. 10).
8/ Oznámeno otevření kandidátních listin do všech samosprávných orgánů Komory v předsálí
jednacího sálu, uzavření ve 14:00 hod.
9/ Předsedou Návrhové komise byl zvolen Milan Kopeček, předsedou Volební a mandátové
komise Ivan Plicka.
10/ Zpráva o činnosti ČKA
Předseda ČKA Jan Kasl přednesl zprávu o činnosti ČKA a jejího představenstva za uplynulé
období. Zpráva vycházela z materiálů předložených v Podkladech.
Na úvod zmínil prodloužení funkčních období končících členů představenstva o 3 měsíce od
ukončení mimořádného stavu. Funkční mandát nově zvolených členů představenstva bude
z obvyklých třech let zkrácen do termínu řádné VH v roce 2023. Představil vypořádání se s úkoly
uloženými představenstvu VH 2019. Zmínil aktivitu v legislativním procesu – návrh nového
stavebního zákona, návrh „změnového zákona“, návrh zákona o informačním modelu stavby a
digitálním modelování, novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. V oblasti rekodifikace
trvá snaha ČKA o naplnění 10 tezí z 09/2017. ČKA je také aktivní v pracovních skupinách MMR.
Trvale jsou propagovány architektonické soutěže a městští architekti, byly vydány standardy
územního plánování a standardy interiérů, je podporována udržitelná architektura a je řešena
ochrana autorských práv. Jan Kasl zmínil také Českou cenu za architekturu. Hovořil o reálnosti
pořádání galavečera v aktuální epidemiologické situaci. Galavečer je připravován, avšak pracuje
se i na variantním řešení pro případ, že nebude možné hromadné setkání.
11/ Zpráva o činnosti Stavovského soudu ČKA
Přednesl ji předseda Stavovského soudu David Mateásko. Zrekapituloval informace o činnosti
Stavovského soudu v uplynulém roce obsažené v Podkladech (Stavovský soud České komory
architektů, Výroční zpráva o činnosti za rok 2019). Upozornil, že informace v Podkladech se
týkají roku 2019, nyní se samozřejmě s postupem roku 2020 změnily.
12/ Zpráva o činnosti autorizační rady ČKA
Ladislav Lábus nejdříve přivítal účastníky z pozice hostitele VH za Fakultu architektury ČVUT a
zmínil situaci, kdy vysoké školy jsou v Praze uzavřeny a konání VH bylo povoleno jen za
speciálních podmínek. Podpořil návrh Jana Kasla, ať VH v tento moment řeší jen to, co je
nezbytně nutné.
Následně přednesl stručnou informaci o činnosti autorizační rady (Výroční zpráva o činnosti
autorizační rady České komory architektů za rok 2018). Zmínil rozmach vysokoškolského
vzdělávání v oboru, aktuálně je 9 fakult či kateder s uznaným vzděláním. Jedna ze škol má
uznané vzdělání pouze pro oblast územního plánování (magisterský program Prostorové
plánování na Fakultě životního prostředí ČZU). Aktuálně probíhá proces o uznání vzdělání FA
ČVUT v oblasti krajinářské architektury.

13/ Zpráva dozorčí rady ČKA
Předseda dozorčí rady Miroslav Holubec přednesl informace o činnosti dozorčí rady
při dohledu nad řádným výkonem činnosti autorizovaných architektů, uvedené podrobněji v
Podkladech (Výroční zpráva o činnosti dozorčí rady České komory architektů za rok 2019).
Dozorčí rada řešila menší množství stížností než v předchozích letech. Narůstají stížnosti na
výkon architekta u prováděcí projektové dokumentace. Představil kontrolu plnění usnesení Valné
hromady 2019. U jednotlivých bodů také tlumočil názory dozorčí rady.
Předseda dozorčí rady se podrobně věnoval stále neuzavřené kauze bývalé ředitelky Marie
Špačkové, na kterou Komora podala trestní oznámení pro porušení povinnosti při správě cizího
majetku z nedbalosti. Při té příležitosti prezentoval vývoj jmění Komory za poslední roky.
Vyjádřil se také k plnění usnesení loňské valné hromady, kde ve vztahu k ČCA byly úkoly splněny
s výhradou. Podle názoru dozorčí rady existují skryté náklady ČCA, které nejsou promítnuty do
rozpočtu ČCA. Jedná se o mzdy zaměstnanců Kanceláře, kteří se na průběhu ČCA podílí a inzertní
prostor v Bulletinu poskytovaný partnerům ČCA v rámci jejich smluv o spolupráci. Dle názoru
DR toto způsobuje úbytek platících inzerentů v Bulletinu.
14/ Zpráva o hospodaření ČKA
Zprávu přednesl Jan Kasl, podané informace vycházely z podrobné zprávy o hospodaření ČKA
za rok 2019 s tabulkami a grafy publikované v Podkladech.
Hospodaření roku 2019 skončilo se ziskem 839 tis. Kč po zdanění. Poděkoval Dagmar Mošnerové,
ředitelce kanceláře a manažerce České ceny za architekturu, za vyrovnání dluhů ČCA.
16/ Následovalo představení kandidátů do samosprávných orgánů.
Nejprve bylo hlasováno o časovém omezení vystoupení kandidátů na 2 minuty s možností položit
2 otázky.
Návrh byl přijat (usn. č. 11).
Jak Kasl na závěr poděkoval končícím členům představenstva za dosavadní spolupráci.
17/ Diskuze na téma aktuální otázky ČKA
Rekodifikace stavebního práva.
Proběhla zhruba hodinová diskuse, v jejímž rámci většina členů vyjádřila nespokojenost se
současnou podobou návrhu nového stavebního zákona. Z diskuse vyplynul návrh do
závěrečného usnesení.
Rozprava o činnosti Komory v regionech.
Rozprava byla otevřena a hned ukončena, jelikož nebyly žádné příspěvky.
David Mateásko upozornil, že návrhy na hlasování, zaznívající v diskuzi, je třeba formulovat
písemně a předat Návrhové komisi.
18/ Návrh činnosti ČKA na příští období
Jan Kasl přednesl programové priority – servis členům ČKA, propagace profese architekta,
ochrana veřejných zájmů a péče o kvalitu vystavěného prostředí, spolupráce – v rámci ČR i
mezinárodní.
K usnesení nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy z pléna.
(usn. č. 12) – návrh programu činnosti ČKA na příští období.
Návrh byl přijat.
19/ Změny řádů
Milan Kopeček přednesl protinávrh, aby se o změnách řádů, které nejsou nezbytně nutné,

hlasovalo až na následující valné hromadě.
(usn. č. 13) – protinávrh k návrhu hlasování o změnách řádů
Návrh byl přijat.
Eva Faltusová představila návrhy změn k hlasování – návrhy reagující na pandemickou situaci.
(usn. č. 14) – návrh I.F.1
Návrh byl přijat.
(usn. č. 15) – návrh I.F.2
Návrh byl přijat.
(usn. č. 16) – návrh I.F.3
Návrh byl přijat.
návrh I.F.3
Hlasování bylo revokováno.
(usn. č. 17)
Návrh byl přijat.
Následně byl představen pozměňovací návrh (oprávnění Stavovského soudu hlasovat per
rollam).
(usn. č. 18) - návrh I.F.3 ve znění pozměňovacího návrhu
Návrh byl přijat.
(usn. č. 19) – návrh I.F.4
Návrh byl přijat.
(usn. č. 20) – návrh I.F.5
Návrh byl přijat.
(usn. č. 21) – návrh I.H.1
Návrh byl přijat.
20/ Přestávka na oběd
Předsunuta přestávka na oběd od 13:30 do 14:30 hod.
21/ Rozpočet
Jan Kasl představil plánovaný vyrovnaný rozpočet ve výši 33 380 000 Kč.
V diskusi o rozpočtu předseda dozorčí rady Miroslav Holubec vznesl připomínku ohledně částky
na vyrovnání ztrát předchozích ročníků ČCA. (Představenstvo dle usnesení loňské valné hromady
předložilo harmonogram vyrovnání ztrát ČCA rozložený do 10 let s ročními částkami 400 – 500
tis. Kč (viz Podklady). Dle názoru DR jsou tyto částky příliš nízké a mělo by být ročně hrazeno
cca 800 tis. Kč.
Jan Kasl, Ivan Plicka a Dagmar Mošnerová shodně uvedli, že za současné epidemiologické situace
bylo již tak velice obtížné zajistit pokrytí nákladů letošního ročníku, protože partneři ČCA jsou
většinou komerční subjekty, které očekávají ekonomický propad, resp. jednají velice
konzervativně a omezují náklady na marketing. Přesto je reálné, že se v letošním roce podaří
zajistit minimálně 400 tis. Kč dle navrhovaného harmonogramu.
(usn. č. 22) – návrh rozpočtu
Návrh byl přijat.

(usn. č. 23) – protinávrh Tomáše Veselého na odložení záležitosti vyrovnání ztráty ČCA na další
valnou hromadu.
Návrh byl přijat.
22/ Výsledky voleb
Volební komise oznámila výsledky voleb.
Představenstvo:
Byli zvoleni: Petr Lešek, Patrik Hoffman (oba za region Praha), Ondřej Rys za region Čechy,
Stašek Žerava za region Morava.
Dozorčí rada:
Byli zvoleni: Lucie Kadrmanová Chytilová (Praha), Václav Zůna (Čechy)

Stavovský soud:
Byli zvoleni: Milan Nytra, Luděk Jasiok, Markéta Bromová
23/ Závěrečné usnesení
Eva Faltusová sdělila, že se sešly tři návrhy na doplnění.
(usn. č. 24) – hlasování o tom, zda VH souhlasí s tím, aby arch. Martin Peterka předložil návrh
Návrh byl přijat nutnou 3/5 většinou.
(usn. č. 25) – hlasování o návrhu Martina Peterky
Návrh byl přijat.
(usn. č. 26) – hlasování o tom, aby návrh arch. Geberta byl připuštěn k hlasování
Návrh nebyl přijat nutnou 3/5 většinou.
David Mateásko přednesl návrh závěrečného usnesení.
Valná hromada schválila závěrečné usnesení tohoto znění (usn. 27)
Návrh byl přijat:
USNESENÍ
XXVII. VALNÉ HROMADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
KONANÉ V PRAZE DNE 19. ZÁŘÍ 2020
1.

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ

1.1

zprávu o hospodaření České komory architektů za rok 2019 včetně výroku auditora
k hospodaření Komory za rok 2019;
zprávy o činnosti orgánů Komory, a to:

1.2

„Zprávu o činnosti představenstva za období 04/2019 až 09/2020“;

1.3

„Zprávu o činnosti dozorčí rady za kalendářní rok 2019“;

1.4

„Zprávu o činnosti Stavovského soudu za kalendářní rok 2019“;

1.5

„Zprávu o činnosti autorizační rady za kalendářní rok 2019“.

2.

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE

2.1

program činnosti České komory architektů na období do valné hromady v roce 2021 dle

návrhu předloženého představenstvem
2.2

změny vnitřních řádů České komory architektů, a to:

OJVŘ dle I.F.1, I.F.2,
JŘVH dle I.F.5 a I.H.1
DSŘ dle I.F.3 ve znění pozměňovacího návrhu, I.F.4
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. Ivan Plicka, Ing. arch. Jiří Michálek a Ing. arch. Zdeněk Trefil
opis protokolu je nedílnou součástí tohoto usnesení, příloha č. 1
2.3.2 do představenstva byli zvoleni
(v pořadí dle obdržených hlasů)
Za Prahu:
Ing. arch. Petr Lešek počtem hlasů 52
Ing. arch. Patrik Hoffman počtem hlasů 33
Za region Čechy:
Ing. arch. Ondřej Rys počtem hlasů 55
Za region Morava a Slezsko:
Ing. arch. Stanislav Žerava počtem hlasů 54
NÁHRADNÍCI PŘEDSTAVENSTVA:
ZA REGION PRAHA:
Ing. arch. Tomáš Veselý počtem hlasů 22
Ing. arch. Tomáš Vích počtem hlasů 14
Ing. arch. Jiří Gebert počtem hlasů 6
ZA REGION ČECHY:
není náhradník
ZA REGION MORAVA A SLEZSKO:
není náhradník
Počet platných hlasovacích lístků: 66
Počet neplatných hlasovacích lístků: 1
2.3.3 do dozorčí rady byli zvoleni
(v pořadí dle obdržených hlasů)

Za Prahu:
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová počtem hlasů 59
Za region Čechy:
Ing. arch. Václav Zůna počtem hlasů 55
Za region Morava a Slezsko:
nebyl kandidát
NÁHRADNÍCI DOZORČÍ RADY:
Za Prahu:
není náhradník
Za region Čechy:
není náhradník
Za region Morava a Slezsko:
není náhradník
Počet platných hlasovacích lístků: 63
Počet neplatných hlasovacích lístků: 0
2.3.4 do Stavovského soudu byli zvoleni
(v pořadí dle obdržených hlasů)
Ing. arch. Milan Nytra počtem hlasů 54
Ing. arch. Luděk Jasiok počtem hlasů 42
Ing. arch. Markéta Bromová počtem hlasů 41
NÁHRADNÍCI STAVOVSKÉHO SOUDU:
Ing. arch. Milan Košař počtem hlasů 36
Počet platných hlasovacích lístků: 65
Počet neplatných hlasovacích lístků: 0
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 2020 jako vyrovnaný.
v celkové výši výnosů 33.380.000,- Kč;
v celkové výši nákladů 33.380.000,- Kč.

3

VALNÁ HROMADA

3.1
Valná hromada ČKA se usnesla, že současný návrh nového stavebního zákona, předložený
vládou do sněmovny, není uspokojivý. ČKA bude podporovat jeho schválení pouze v případě, že
se pozměňovacími návrhy opraví jeho podstatné vady tak, aby vznikl dobrý a evropsky
srovnatelný stavební zákon.
3.2
Valná hromada ukládá představenstvu předložit na příští VH aktualizovaný návrh
vyrovnání ztráty ČCA

V Praze dne 19. září 2020

Zapsala: Mgr. Tereza Zemanová
Ověřil: Ing. arch. Jan Kasl

