Návrh politiky architektury České republiky

Vláda České republiky,
jejímž cílem je zlepšovat kvalitu životních podmínek občanů, a to
zejména s ohledem na ustanovení
■
■
■

■

■

■

■

článku 7 Ústavy České republiky,
článku 35 Listiny základních práv a svobod,
z ákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),
z ákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů,
z ákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
z ákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů,

s přihlédnutím k ustanovení směrnice Rady EU 2005/36/EC, o uznávání profesních kvalifikací, na základě usnesení Rady EU 2001/C 73/04,
o architektonické kvalitě v městském a venkovském prostředí a na základě Závěrů Rady EU 2008/C 319/05 o architektuře: přínosu kultury
pro udržitelný rozvoj,
a dále s přihlédnutím k dalším mezinárodním úmluvám přijatým Českou
republikou, k jejichž plnění se tato zavázala,

kvalitní architektura je projevem tvůrčího potenciálu občanů
a utváří jedinečný etický a estetický odkaz současné generace generacím budoucím;
vytváření architektury je současně intelektuální, ekonomickou,
kulturní, uměleckou a profesní činností, která se dotýká všech společenských oborů;
soustavná architektonická tvorba je odbornou profesní službou
společnosti, a to zejména ekonomického a kulturního charakteru;
dobře nastavené podmínky pro architektonickou tvorbu mají příznivý vliv na estetickou a ekonomickou kvalitu výstavby, a tedy i na celé
hospodářství;
architektonické soutěže o návrh jsou vysoce transparentním, kvalitu zdůrazňujícím a zároveň hospodárným způsobem zadávání veřejných architektonických či urbanistických zakázek,

se zavazuje
I. podporovat rozvoj kvalitní architektury včetně urbanismu v městském a venkovském prostředí,
II. zvyšovat povědomí občanů o významu architektury včetně urbanismu pro kvalitu života,

Vědoma si, že
a to soustavným působením v následujících oblastech:
prostor České republiky je spoluutvářen architekturou, krajinou
a segmenty přírody v městském a venkovském prostředí;
kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především
kvalitou jeho architektury včetně urbanismu;
kvalita architektury včetně urbanismu, jakož i péče o krajinu je
základním a bezprostředně vnímaným ukazatelem kulturní a civilizační
vyspělosti naší země;
kvalita architektury významně ovlivňuje postoje a chování každého
občana i celé společnosti, a to neustále a ve všech oblastech lidské
činnosti, zejména sociální a ekonomické;
kvalita architektury zásadním způsobem podmiňuje vnímání státu světovým společenstvím a tak přímo určuje podmínky ekonomickospolečenského uplatnění v globalizovaném světě;
kvalitní architektura je významným prostředkem k zajištění trvale
udržitelného, hospodárného a harmonického vývoje osídlení, šetrného
ke kvalitě životního prostředí a ovlivňujícího stav krajiny a přírody;
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v oblasti výchovy a vzdělávání
1. podporou urbanistických a architektonických témat, a to zejména témat se zaměřením na soulad architektonické včetně urbanistické činnosti s hodnotami kulturní krajiny, na utváření udržitelného
urbánního prostředí a architektury a na jejich chápání v souvislostech
v systému předškolního, základního, středního, vyššího odborného, vysokoškolského a jiného vzdělávání;
2. podporou témat zabývajících se otázkami vyváženého podílu
a harmonického vztahu nové architektonické tvorby k ochraně architektonického dědictví v systému předškolního, základního, středního,
vyššího odborného, vysokoškolského a jiného vzdělávání;
3. vytvořením účinnějšího modelu státní podpory pro oblast odborného školství, vědy a výzkumu v oblasti urbanismu a architektury
a péče o krajinu na vysokých školách, zejména na fakultách architektonického zaměření;
4. podporou spolupráce státních i samosprávních institucí s vysokými školami architektonického zaměření a odbornými institucemi
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v oblasti urbanismu a architektury a péče o krajinu a podporou vypracování systému odborného školení pro činitele státní správy i místní
samosprávy, podílející se na rozhodovacích procesech v oblasti územního plánování a architektury;
5. podporou utváření vhodných podmínek pro rozvoj systému
celoživotního vzdělávání architektů, urbanistů, krajinářských architektů
a inženýrů, a to ve spolupráci s profesními organizacemi a vysokými
školami architektonického zaměření;
6. nabádáním vysokých škol architektonického zaměření, aby realizovaly kurzy o architektuře pro co nejširší veřejnost
7. nabádáním vysokých škol architektonického zaměření, aby realizovaly programy pro celoživotní vzdělávání odborné veřejnosti;

v oblasti veřejné výstavby
1. upřednostňováním udržitelných, hospodárných a současně
kvalitu zdůrazňujících urbanistických a architektonických řešení ve výstavbě a nastavením takových podmínek a hodnotících kritérií, které by
takové vlastnosti zdůrazňovaly, zejména v procesu zadávání veřejných
zakázek;
2. nastavením a zajišťováním takových podmínek a kritérií, aby při
čerpání prostředků z veřejných rozpočtů či z fondů EU byla pro účely
veřejné i soukromé výstavby upřednostňována udržitelná, hospodárná
a zároveň kvalitu zdůrazňující architektonická a urbanistická řešení;
3. upřednostňováním a vyhlašováním architektonických soutěží
coby transparentního, kvalitu zdůrazňujícího a hospodárného způsobu
zadávání veřejných architektonických a urbanistických zakázek či zadávání PPP projektů;
4. při přípravě zákonů, podzákonných předpisů a metodických
pokynů věnováním pozornosti vlivu těchto předpisů na kvalitu městského a venkovského prostředí, architektury, urbanismu a krajiny, zachování bohatosti a rozmanitosti architektonického a urbánního dědictví
a dědictví přírodně-krajinného a odkaz příštím generacím při zachování
živého charakteru a rozvoje urbánního prostředí a architektury;

6. nabádáním všech orgánů veřejné správy, aby se při rozhodování
majícím dopad na kvalitu architektury, urbanismu a krajiny v městském
a venkovském prostředí opíraly o názory kvalifikovaných odborníků;
7. nabádáním všech orgánů veřejné správy, aby při přijímání obecně závazných vyhlášek a nařízení dbaly jejich vlivu na kvalitu městského
a venkovského prostředí, architektury, urbanismu a krajiny, zachování
bohatosti a rozmanitosti architektonického dědictví a odkaz příštím generacím při zachování živého charakteru a rozvoje urbánního prostředí
a architektury a prostředí přírodně-krajinného v jeho celistvosti;

v oblasti obecné podpory architektonické kvality
v městském a venkovském prostředí
1. aktivním prosazováním architektury v rámci programů podpory
a rozvoje kultury a péče o kulturní hodnoty prostředí a jeho bohatost
a rozmanitost;
2. formulováním státní koncepce ochrany architektonického dědictví a finanční účasti státu na jeho obnově;
3. podporou vzniku a činnosti Centra české architektury;
4. prosazováním a propagací programu státní politiky architektury, zejména v procesu územního plánování a rozhodování o stavbách;
5. nabádáním všech orgánů veřejné správy, aby oceňovaly a vyzdvihovaly příkladná urbanistická a architektonická řešení vzniklá v místě jejich působnosti;
6. nabádáním všech orgánů veřejné správy, aby ve spolupráci
s odbornými institucemi v oblasti architektury a místními muzei a galeriemi podporovaly a propagovaly význam kvality architektury a urbanizovaného prostředí měst a vesnic a jejich krajinného a přírodního
prostředí.

5. nabádáním všech orgánů veřejné správy, aby v procesu zadávání veřejných zakázek nebo zadávání PPP projektů ve výstavbě upřednostňovaly udržitelná a kvalitu zdůrazňující architektonická řešení, zejména coby výsledky architektonických soutěží o návrh;

Česká komora architektů | adresa Josefská 34/6, 118 00 Praha 1 | telefon 257 532 287 | e-mail cka@cka.cc | www.cka.cc

A4_Politiky architektury_CJ.indd 2

5.2.2009 11:42:03

