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JEDNACÍ ŘÁD
VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád
valné hromady
České komory architektů

VALNÁ HROMADA
ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
V souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a k provedení některých ustanovení tohoto Zákona, jímž se vymezuje působnost České komory architektů,

vyhlašuje
tento
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HROMADY
VALNÉ
ČESKÉ KOMORY
KOMORY
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ARCHITEKTŮ
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ze dne 20. dubna 2002,
ze dne 20. dubna 2002,
ze dne 24. dubna 2004,
ze dne 24. dubna 2004,
ze dne 19. dubna 2008,
ze dne 19. dubna 2008,
ze dne 16. dubna 2011,
ze dne 16. dubna 2011,
ze dne 21. dubna 2012,
ze dne 21. dubna 2012,
ze dne 20. dubna 2013
ze dne 20. dubna 2013,
ze dne 26.dubna 2014
ze dne 26. dubna 2014,
a ze dne 18. dubna 2015
ze dne 18. dubna 2015
[úplné znění]
a ze dne 19. září 2020
[úplné znění]

§1
účastníci valné hromady
(1) Mandát účastníka valné hromady vzniká udělením
autorizace a zápisem do seznamu autorizovaných osob
vedeného Komorou, popřípadě provedením registrace
osoby usazené a zápisem do seznamu registrovaných
osob vedeného Komorou.
(2) Každý řádný člen Komory musí být k účasti na valné
hromadě písemně průkazně obeslán, a to nejpozději dvacet jeden den přede dnem konání valné hromady. Za písemné průkazné obeslání se pro účely usnášeníschopnosti valné hromady považuje též doručení pozvánky
do elektronické schránky v případech, je-li v seznamu autorizovaných osob, popřípadě registrovaných osob usazených, vedeném Komorou, uvedena elektronická adresa
pro doručování.
(3) Každý účastník je povinen se řádně při vstupu
do jednací místnosti zaregistrovat pro jednání valné hromady. Při této registraci obdrží proti podpisu aklamační
kartu, případně hlasovací zařízení, a volební lístky.
§ 1a
hosté valné hromady
(1) Jednání valné hromady mohou být přítomni také
hosté, a to hosté čestní, pozvaní představenstvem, a další hosté z řad veřejnosti. Tito hosté na valné hromadě
nemohou hlasovat. Hosté jsou povinni se před vstupem
do jednací místnosti registrovat a v jednací místnosti jsou
pro ně vyhrazena zvláštní místa. Maximální počet hostů
z řad veřejnosti je dán počtem míst ve vyhrazené části
jednací místnosti. V rozpravě mohou hosté z řad veřejnosti vystupovat pouze výjimečně a to se souhlasem valné hromady.
§2
orgány valné hromady
(1) Valná hromada zřizuje orgány valné hromady, a to
na dobu svého konání.
(2) Orgány valné hromady jsou obvykle
a) předsedající valné hromady, pověřený jejím řízením
(dále jen „předsedající“),
b) volební komise pověřená dohledem nad provedením volby a sepsáním závěrečného protokolu o volbě,
c) návrhová komise pověřená kontrolou, zda podané
návrhy jsou v působnosti Komory, provedením nezbytných úprav složitějších návrhů pro hlasování a vypracováním návrhu usnesení a jeho konečnou redakcí,
d) mandátová komise pověřená dohledem nad mandátem účastníků valné hromady dle § 1;
orgány uvedené pod písmeny b) až d) tvoří vždy lichý
počet členů, nejméně tři a nejvýše sedm, kteří ze svého
středu volí předsedu.
§3
program zasedání valné hromady
(1) Návrh programu zasedání valné hromady připraví
a předsedajícího navrhuje představenstvo. Kancelář Komory rozešle návrh programu spolu s dalšími podklady
pro konání valné hromady všem autorizovaným osobám
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sdružovaným Komorou nejpozději 10 dnů před jejím konáním. Program se skládá z jednacích bodů
a) obligatorních,
b) fakultativních.
(2) Obligatorní jednací body se projednávají obvykle
v následujícím pořadí:
a) zahájení valné hromady předsedou Komory,
b) kontrola přítomnosti a ověření usnášeníschopnosti
valné hromady,
c) volba orgánů valné hromady, zejména návrhové,
volební a mandátové komise,
d) projednání a schválení programu valné hromady
a volba předsedajícího na podkladě představenstvem
předem rozeslaného návrhu programu a návrhů na jeho
změnu a doplnění, podaných účastníky valné hromady,
e) projednání zpráv o činnosti orgánů Komory a zprávy o hospodaření Komory za uplynulé období,
f) navržení, projednání a schválení programu činnosti
Komory pro příští období,
g) oznámení nominací do orgánů Komory a určení
průběhu volby (oznámení času uzávěry volebních kandidátek),
h) projednání a schválení změn vnitřních řádů Komory,
pokud byly navrženy,
i) ukončení volby do orgánů Komory a vyhlášení jejich
výsledků,
j) projednání návrhu usnesení valné hromady a jeho
schválení a ověření zápisu o jejím průběhu,
k) ukončení valné hromady;
uvedené pořadí jednacích bodů je závazné s výjimkou
pořadí bodů f) až h).
(3) Jako fakultativní mohou být do programu zařazeny
další body podle jejich důležitosti, avšak nikoli dříve než
po bodu e) a nikoli později než po bodu j).
§4
jednání valné hromady
(1) Jednání valné hromady zahajuje a až do zvolení
předsedajícího řídí předseda Komory, popřípadě osoba
jím pověřená. Po té řídí jednání valné hromady předsedající.
(2) 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
přítomných řádných členů Komory, 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,
b) protinávrhy, popřípadě pozměňovací návrhy k návrhům dle písmene a) se podávají písemně v hlasovatelném znění přímo na valné hromadě předsedajícímu
a jsou předneseny navrhovatelem, popřípadě předsedajícím v rozpravě,
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c) protinávrhy, popřípadě pozměňovací návrhy k návrhům dle písm. b) lze formulovat ústně do zápisu přímo při
rozpravě na valné hromadě,
d) návrhy procedurální povahy s platností pro právě
konanou valnou hromadu mohou být předneseny pouze
ústně.
(3) Rozprava se řídí následujícími zásadami:
a) rozpravu vyhlašuje předsedající zejména ke všem
bodům, o nichž má být hlasováno,
b) do rozpravy se účastníci valné hromady hlásí předem písemně nebo během rozpravy písemně nebo
zvednutím ruky; předsedající jim uděluje slovo v pořadí,
ve kterém se přihlásili,
c) valná hromada může procedurálním usnesením určit časový limit pro délku příspěvku do rozpravy, nikoli
však kratší než 3 minuty; překročí-li diskutující takto stanovený limit, popřípadě odchýlí-li se od tématu, může mu
předsedající slovo odebrat,
d) během rozpravy je možno přednostně uplatňovat
faktické poznámky,
e) rozpravu předsedající ukončí, není-li do ní nikdo
další přihlášen; rozpravu může rovněž na návrh kteréhokoliv řádného účastníka ukončit procedurálním usnesením valná hromada.
§5
hlasování a rozhodování valné hromady
(1) Je-li rozprava ukončena a je-li projednávaný bod
určen k hlasování, nechá předsedající hlasovat. Pokud
byl v rozpravě podán protinávrh, respektive pozměňovací
návrh, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu, respektive
o návrhu ve znění pozměňovacího návrhu. Nebyl-li protinávrh, respektive návrh ve znění pozměňovacího návrhu
přijat, hlasuje se poté o původním znění návrhu. Bylo-li
v rozpravě podáno více protinávrhů, popřípadě pozměňovacích návrhů, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly
podány. Byl-li přijat některý z protinávrhů, o dalších protinávrzích, pozměňovacích návrzích ani o původním návrhu se již nehlasuje. Nebyl-li přijat žádný z protinávrhů,
o původním návrhu se poté hlasuje nejprve ve znění těch
pozměňovacích návrhů, které byly odsouhlaseny. Není-li
v této podobě návrh přijat, hlasuje se poté o jeho původním znění, tedy bez pozměňovacích návrhů.
(2) Souvisí-li projednávané věci, lze o nich hlasovat
společně. Složitější návrhy lze se souhlasem valné hromady a navrhovatele rozdělit a o jednotlivých částech
hlasovat samostatně. Po odděleném hlasování o částech
návrhu nebo po přijetí, popřípadě odmítnutí pozměňovacích návrhů se hlasuje na závěr o návrhu jako o celku.
(3) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů
v jednací místnosti přítomných řádných členů Komory.
Hlasuje se pomocí aklamační karty nebo hlasovacího zařízení, které obdrží proti podpisu každý řádný účastník při
registraci. Aklamační karta a hlasovací zařízení jsou nepřenosné.
§6
volby do orgánů Komory
(1) Volby do představenstva, dozorčí rady a Stavov
Stavovského soudu se konají každý rok, přičemž se vždy volí
jedna třetina členů těchto orgánů na dobu tří let. V přípa
dě, že by konání valné hromady bylo v rozporu s právním
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§ 12a Profesního a etického řádu České komory architektů
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ČLÁNEK II/2004
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
PRO VOLBU KONANOU V ROCE 2004
(1) Ve volbách konaných v roce 2004 budou voleni všichni členové všech orgánů, přičemž se pro volbu
do orgánů Komory stanovuje tento klíč:
a) pro představenstvo o dvanácti členech a volené podle poměrného regionálního klíče, se stanovuje toto rozdělení mandátů:
1. Praha
5 členů,
2. Čechy bez Prahy
3 členové,
3. Morava a Slezsko
4 členové,
b) pro dozorčí radu o devíti členech volené podle regionálního klíče, se stanovuje toto rozdělení mandátů:
1. Praha
3 členové,
2. Čechy bez Prahy
3 členové,
3. Morava a Slezsko
3 členové,
c) pro Stavovský soud o 9 členech, volený bez uplatnění regionálního klíče, se stanovuje volba tří členů v jednom roce.
(2) Na celé tříleté volební období budou zvoleni kandidáti, kteří se počtem získaných hlasů umístí v první třetině celkového počtu členů volených
a) do představenstva, přičemž za region Praha budou
voleni v prvním roce 2 členové, za Čechy bez Prahy bude
volen v prvním roce 1 člen a za Moravu a Slezsko bude
volen v prvním roce 1 člen,
b) do dozorčí rady, přičemž za každý region bude volen v prvním roce 1 člen,
c) do Stavovského soudu.
(3) Na dvouleté volební období budou zvoleni kandidáti, kteří se počtem získaných hlasů umístí ve druhé třetině celkového počtu členů volených
a) do představenstva, přičemž za region Praha bude
volen ve druhém roce 1 člen, za Čechy bez Prahy bude
volen ve druhém roce 1 člen a za Moravu a Slezsko budou voleni ve druhém roce 2 členové,
b) do dozorčí rady, přičemž za každý region bude volen ve druhém roce 1 člen,
c) do Stavovského soudu.
(4) Na jednoleté volební období budou zvoleni kandidáti, kteří se počtem získaných hlasů umístí ve třetí třetině celkového počtu členů volených
a) do představenstva, přičemž za region Praha budou
voleni ve třetím roce 2 členové, za Čechy bez Prahy bude
volen ve třetím roce 1 člen a za Moravu a Slezsko bude
volen ve třetím roce 1 člen,
b) do dozorčí rady, přičemž za každý region bude volen ve třetím roce 1 člen,
c) do Stavovského soudu.
(5) Počínaje volbou konanou v roce 2005 se postupuje
v souladu s ustanovením § 6 tohoto řádu.
ČLÁNEK III/2004
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou
hromadou České komory architektů dne 24. dubna 2004.
ČLÁNEK II/2008
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou
hromadou České komory architektů dne 19. dubna 2008.
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ČLÁNEK II/2011
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou
hromadou České komory architektů dne 16. dubna 2011.
ČLÁNEK II/2012
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou
hromadou České komory architektů dne 21. dubna 2012.
ČLÁNEK II/2013
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou
hromadou České komory architektů dne 20. dubna 2013.
ČLÁNEK II/2014
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou
hromadou České komory architektů dne 26. dubna 2014.
ČLÁNEK II/2015
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou
hromadou České komory architektů dne 18. dubna 2015.
ČLÁNEK II/2020
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ PRO VOLBU KONANOU
V ROCE 2020
Funkční období členů orgánů zvolených na valné hro
madě konané dne 19. září 2020 skončím dnem konání
valné hromady v roce 2023.
ČLÁNEK III/2020
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou
hromadou České komory architektů dne 19. září 2020.

