Příloha 2
Jednací řád Akademie české ceny za architekturu
Článek 1
Základní ustanovení
Akademie české ceny za architekturu (dále jen „AČCA“) je jedním z orgánů České ceny za architekturu
(dále jen „Cena“). AČCA je složena z řady architektů, významných osobností působících v oboru
architektura a z oborů majících na výsledek činnosti architekta vliv. AČCA je garancí respektu a vysoké
prestiže Ceny u jejích partnerů, profesní komunity i široké veřejnosti.
Článek 2
Působnost AČCA
1. Mezi základní činnosti AČCA patří
a) zajistit návrhem na přihlášení nejvyšší možnou kvalitu děl přihlášených do Přehlídky a nejvyšší
možný počet těchto kvalitních děl,
b) nominovat díla a osoby, kterým by mohlo být uděleno ocenění za výjimečný počin a z takto
nominovaných děl a osob, doplněných o díla a osoby nominované Grémiem, vybrat ty, bude
ocenění za výjimečný počin uděleno.
2. AČCA vykonává své činnosti zásadně distančním způsobem, hlasováním per rollam.
3. Administrativu spojenou s působností AČCA vykonává Kancelář ČKA.
Článek 3
Nominace na ocenění za výjimečný počin
1. Nominace na ocenění za výjimečný počin probíhá na webovém portálu Ceny hlasováním per
rollam. Každý člen AČCA obdrží od Kanceláře ČKA heslo, na jehož základě mu bude umožněn vstup
do hlasovací části webového portálu Ceny.
2. Každý člen AČCA může na ocenění za výjimečný počin nominovat díla a/nebo osoby bez omezení.
3. Seznam nominovaných je předán Grémiu, které je doplní o vlastní nominace a předá zpět AČCA
k udělení ocenění.
Článek 4
Udělení ocenění za výjimečný počin
1. O udělení ocenění za výjimečný počin rozhoduje AČCA hlasováním per rollam na webovém portálu
Přehlídky.
2. Členové AČCA vybírají ze seznamu nominovaných předaného Grémiem.
3. Každý člen AČCA udělí svůj hlas maximálně pěti dílům a/nebo osobám, které by dle jeho názoru
měly obdržet ocenění za výjimečný počin.
4. Díla a osoby, které získaly nejvíce hlasů, získávají ocenění za výjimečný počin.
Článek 5
Členství v AČCA
1. AČCA má nejméně sto členů.
2. Členství v AČCA vzniká jmenováním. Členy AČCA se automaticky stávají a jsou jmenováni pro další
ročníky finalisté ČCA.
3. Členy AČCA na základě návrhu Grémia jmenuje představenstvo ČKA. Se jmenováním musí daný
člen vyslovit předem souhlas.

4. Jmenování členem AČCA oznamuje danému členovi Kancelář ČKA písemně doporučeným dopisem.
5. Souběh členství v AČCA, Grémiu, PS ČCA a porotě je vyloučen.
6. Členství v AČCA zaniká
a) úmrtím,
b) odstoupením na základě písemného oznámení člena Kanceláři ČKA,
c) nečinností, za kterou se považuje situace, kdy člen není aktivní po tři po sobě
následující ročníky Přehlídky, bez písemného uvedení závažného důvodu své
nečinnosti. Oznámení o ukončení členství z důvodu nečinnosti oznámí písemně na
pokyn předsedy AČCA danému členovi Kancelář ČKA.

7. Klesne-li z jakéhokoli důvodu počet členů AČCA pod sto, budou noví členové bezodkladně
jmenování podle odst. 3 a 4 tohoto článku.
8. Seznam členů AČCA tvoří přílohu 1 Statutu Ceny. Kancelář ČKA průběžně aktualizuje tento seznam
a zároveň informuje představenstvo ČKA o skutečnosti, že počet členů poklesl pod sto.
Článek 6
Práva a povinnosti členů
1. Členové AČCA mají zejména tato práva
a) navrhovat díla k přihlášení do Přehlídky, včetně děl vlastních,
b) nominovat a volit díla a osoby na udělení ocenění za výjimečný počin, mimo díla vlastní,
c) hlasovat způsobem per rollam,
d) navrhovat kandidáty na předsedu AČCA
e) navrhovat nové členy AČCA,
f) volit a odvolávat předsedu AČCA,
g) na výzvu představenstva ČKA navrhnout členy poroty.
2. Členové AČCA mají zejména tyto povinnosti
a) řídit se pokyny předsedy AČCA,
b) řídit se Statutem Ceny a tímto jednacím řádem,
c) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit řádný průběh Ceny.
Článek 7
Předseda AČCA
1.
2.
3.
4.

Členové AČCA ze svého středu volí předsedu.
Předseda AČCA je zvolen prostou většinou hlasů všech hlasujících členů AČCA.
Předseda AČCA reprezentuje AČCA navenek i ve vztahu k ostatním orgánům Ceny.
Za činnost AČCA předseda AČCA odpovídá představenstvu ČKA.

Článek 8
Účinnost jednacího řádu
Tento jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení představenstvem ČKA.

