ZÁPIS
ZE VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015
DNE 21. 7. 2015
ČAS OD 10:00 HODIN DO 17:00 HODIN
Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Martinek, M. Svoboda, P.
Velička (od 10:15), K. Cieślar , M. Volf, M. Košař, R. Václavík (od 10:10)
Omluveni: Kancelář: M. Špačková, E. Faltusová, Z. Hošková
Hosté: P. Rada
1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu VII. zasedání představenstva a doplnění programu
3. Projednání schváleného programu
Program:
I. ÚVOD
II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
III. HLAVNÍ BODY
IV. NEPROJEDNANÉ BODY Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
V. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
VI. PROVOZNÍ AGENDA
VII. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VIII. RŮZNÉ
1. Hlasování ze dne 21. 7. 2015 o navrženém programu představenstva
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: Nepřítomen: R. Václavík, P. Velička
Návrh byl přijat.
I.

ÚVOD

1.

Informace o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 2. 6. 2015

Informace a shrnutí předsedy I. Plicky a doplňující informace o tiskové konferenci ohledně
kalkulačky a konferenci AESOP.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
2.

Informace o změně ve vedení Kanceláře ČKA
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Informace předsedy I. Plicky o odchodu V. Těšitelové z pozice ředitelky a informace o dočasném
pověření vedením E. Faltusové a dalším provozu kanceláře.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
3.

Informace o Poctě ČKA.

Z. Hošková informovala o zasedání poroty ohledně Pocty ČKA. Zpráva a odůvodnění poroty ještě
nejsou k dispozici, budou předloženy na následujícím jednání představenstva. Zvážení dalších
kroků ohledně medializace bude provedeno po předložení těchto materiálů představenstvu.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
II.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Představenstvo ukládá kanceláři provést náležité PR poradenské činnosti ČKA tak, aby se navýšil
příjem do rozpočtu ČKA (zejména v oblasti konzultačních služeb a asistence při zadávání
veřejných zakázek v oblasti architektury a urbanismu).
Podána informace o stanoviscích a poradenské činnosti, na web bude doplněn ceník
poradenství.
Představenstvo ukládá kanceláři a sekretáři ČKA ve spolupráci s pracovními skupinami připravit
konkrétní realizaci seminářů s cílem naplnit očekávaný výnos ve výši 0,5 mil. Kč na příští
představenstvo.
Podána informace sekretáře k připravovanému programu seminářů a konferencí.
I. Plicka informoval o spolupráci s MMR na připravovaných seminářích v krajích. Informace o
plánu komerčních i nekomerčních seminářů a konferencí.
Plán je připravený, možné doplnit.
Vedena diskuze na téma ekonomické výsledky seminářů, otázka produkce, hledání témat a
zajímavých přednášejících, potřeba atraktivity pro účastníky.
V závěru diskuze I. Plicka zopakoval potřebu většího zapojení pracovních skupin do návrhu témat
a přednášejících na seminářích ČKA.
Úkol pro pracovní skupiny – návrhy témat, obsahu a obsazení seminářů pro doplnění
plánu seminářů; bude realizováno v koordinaci se sekretářem, který zapracuje návrhy
do plánu seminářů.
Představenstvo ukládá kanceláři rozeslat výzvu AO, aby nasměrovali firmy, se kterými
spolupracují ve stavebnictví, k inzerci a partnerství s ČKA. Součástí výzvy bude ceník, mandátní
smlouva a možnosti inzerce.
Podání informace o rozeslání výzvy AO v Newsletteru a zveřejnění na webu. Úkol
splněn.
Představenstvo ukládá PS pro hospodářskou činnost připravit pravidla pro reklamu na webu do
příštího představenstva ve spolupráci s oddělením komunikace.
Diskuze o umístění reklamy na webu – všeobecně odmítnuto. S reklamou se počítá na stránkách
České ceny za architekturu.
I. Plicka zrekapituloval potřebu prodiskutovat s tvůrcem webu – vytvoření samostatné stránky
České ceny za architekturu, stejně jako má přehlídka diplomních projektů.
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Představenstvo ukládá kanceláři zjistit možnosti čerpání grantů z operačních programů pro ČKA.
Plněno průběžně.
Informace sekretáře o možnostech grantů.
PS Zahraniční aktivity posoudí možnost využití předložených grantů v rámci V4.
Představenstvo ukládá kanceláři zajistit přípravu na proměnu Nadačního fondu ARCUS na
Nadační fond České komory architektů nebo založení Nadace ČKA.
Úkol splněn.
Diskuse o možnostech pokračování Nadačního fondu ARCUS a možnostech jeho přeměny.
Shrnutí diskuse – otázky správní rady, která musí být navázána na představenstvo.
2. Hlasování ze dne 21. 7. 2015
Návrh usnesení:
Představenstvo souhlasí s pokračováním nadačního fondu Arcus pod názvem Nadační fond ČKA
a pověřuje Kancelář ve spolupráci s Milanem Svobodou, v termínu do 1 týdne před následujícím
představenstvem (11. 8. 2015), navrhnout kroky vedoucí ke změně statutu a jmenování nové
správní rady.
PRO: 12
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.

PROTI: -

ZDRŽEL SE: -

Představenstvo ukládá kanceláři zjistit, za jakých podmínek by bylo možné žádat finanční
příspěvek k udělování záštit a jak se obecně podle dobrých mravů v této oblasti postupuje, resp.
prověřit možnosti partnerství.
Podání informace o možnostech.
Materiál bude předložen na příštím představenstvu.
3. Hlasování ze dne 21. 7. 2015
Návrh usnesení:
Představenstvo ukládá Kanceláři připravit na příští představenstvo návrh pravidel pro udělování
záštit a partnerství ČKA.
PRO: 12
Nepřítomen: Návrh byl přijat.

PROTI: -

ZDRŽEL SE: -

Představenstvo ukládá PS pro hospodářskou činnost ve spolupráci s kanceláří transformovat
uzavřenou smlouvu se společností Deloitte tak, aby byla změněna z barterového plnění na plnění
finanční.
Informace o průběhu jednání se společností Deloitte.
Představenstvo ukládá Kanceláři vypsat výběrové řízení na pojišťovacího makléře oslovením
alespoň 3 pojišťovacích makléřů s termínem v souladu s event. ukončením smlouvy se stávajícím
pojišťovacím makléřem Marsh.
Úkol splněn.

__________________________________________________________________________________________________3/11
Zapsala: M. Špačková, schválil: I. Plicka, 31. 7. 2015
ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ / Josefská 34/6, 118 00, Praha 1 / www.cka.cz

Představenstvo souhlasí s principem projektu NCA (definitivně bude schválen per rollam) a
ukládá PS NCA dopracovat návrh statutu a harmonogramu NCA do příštího zasedání
představenstva, zároveň ukládá PS NCA připravit soutěž o návrh na vizuální styl NCA a navrhnout
název NCA a připravit zadávací podmínky pro výběr realizátora NCA.
Plněno průběžně projednáno jako samostatný bod v části Pracovní skupiny.
Představenstvo ukládá kanceláři předložit na příštím zasedání představenstva návrh zajištění
plnění položky inzerce a celkový plán marketingových aktivit s cílem zajistit předpokládané
plnění rozpočtu na rok 2015.
Podání informace.
Informace o čerpání rozpočtu ve 2. čtvrtletí 2015 bude předložena na příštím představenstvu na
základě podkladu od účetního.
Na příštím zasedání představenstva bude předložen přehled očekávaného plnění inzerce a
hospodářské činnosti do konce roku 2015 s porovnáním položek schváleného rozpočtu.
Sekretář domluví se slovenskými kolegy výjezdní zasedání představenstev a společné jednání
v Brně.
Podání informace o možnostech výjezdního zasedání v Brně.
J. Šafer informuje o domluveném lednovém zasedání Komor V4 v Brně a navrhuje výjezdní
zasedání představenstva do Brna posunout na leden.
Diskuse o možnosti výjezdního zasedání do Brna v lednu.
Shrnutí diskuse – výjezdní zasedání v Brně bude navazovat na setkání V4 v lednu 2016.
Informace o možnosti uskutečnit podzimní zasedání v Ostravě v návaznosti na akci „Architekti
na …“, která je v přípravě ve spolupráci s architekty z regionu.
Informace sekretáře o „Architekti na …“ v Ostravě v říjnu 2015 – příprava konceptu akce
v návaznosti na výjezdní zasedání představenstva do příštího představenstva.
4. Hlasování ze dne 21. 7. 2015
Návrh usnesení:
Představenstvo ukládá Kanceláři, aby do příštího představenstva připravila koncept akce
„Architekti na…“ v Ostravě předběžně v říjnu 2015.
PRO: 10
Nepřítomen: Návrh byl přijat.

PROTI: -

ZDRŽEL SE: 2

Sekretář rozešle členům představenstva připomínky uplatněné v rámci připomínkování
Památkového zákona.
Úkol splněn.
Sekretář rozešle členům představenstva rozpracovanou podobu vyhlášek Stavebního zákona
Úkol splněn.
Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu pracovní skupiny PS Památková péče ve výši 35 000,Kč z rezervy rozpočtu ČKA pro rok 2015.
Úkol splněn.
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Představenstvo schvaluje navýšení rozpočtu pracovní skupiny PS Urbanismus o částku 70 000,Kč z rezervy rozpočtu ČKA pro rok 2015.
Úkol splněn.
Představenstvo schvaluje mimořádnou finanční podporu pracovní skupině PS Krajinářská
architektura v částce 5 000 Kč na zasedání pracovní skupiny ČKA pro krajinářskou architekturu
a Prezídia Německé asociace krajinářských architektů ve dnech 17.-18. 6. 2015 z rezervy
rozpočtu ČKA pro rok 2015.
Úkol splněn.

III.

HLAVNÍ BODY

1. Soutěže
Prezentace M. Svobody s výkladem k jednotlivým částem bodu.
1.1

Vývoj soutěží v ČR v posledních třech (pěti) letech – jednoduchá statistika

1.2

Limity v širším využití soutěží

1.3

Nutné změny (porotci, auditoři, regulérnost…)

Diskuse k otázce stanovování cen a odměn v soutěžích.
M. Svoboda informuje o přípravě „kalkulačky“ na stanovení cen a odměn a o přípravě revize
vzorů soutěžních podmínek. Řeší pracovní skupina, pro diskusi bude připraveno na září.
I. Plicka, v návaznosti na debatu o otázce odhadu nákladů v návaznosti na stanovení cen a
odměn, informuje o připravované kalkulačce odhadu investičních nákladů stavby a o
připravované metodice k tomuto tématu.
Rozprava ohledně auditorů. Problematika jejich jmenování, odpovědnosti a principu.
E. Faltusová informuje o problematice odpovědnosti ve vztahu ke Komoře.
Diskuse pokračuje tématem porotců, jejich odpovědnosti, znalosti Soutěžního řádu,
proškolování porotců a obsahu seznamu porotců.
Diskutuje se i míra znalosti ZVZ porotci.
Je zdůrazněna potřeba aktualizace vzorových soutěžních podmínek.
M. Svoboda upozorňuje, že všechny AO a i porotci musí znát soutěžní řád.
Diskuse o regulérnosti soutěží. Je zde diskutována i otázka zodpovědnosti porotců za
odsouhlasení soutěžních podmínek.
M. Svoboda zdůrazňuje, že schválení porotou je důležité.
Potřeba definovat co je neregulérní – ZVZ nemá vazbu v soutěžním řádu
Diskuse ohledně otázky metodiky jak postupovat v soutěžních řízeních.
1.4

Soutěže a možnosti získání finančních prostředků pro ČKA

Otázkou, kdy poradenství ohledně soutěží provádět za úhradu a kdy nikoliv.
R. Kolařík otevírá otázku pojištění auditorské činnosti v návaznosti na povinné profesní
pojištění.
E. Faltusová prověří odpovědnost a pojištění auditorů v rámci profesního pojištění
autorizovaných architektů.
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Diskuse se vrací k tématu auditorů v návaznosti na pojištění odpovědnosti.
I. Plicka závěrem shrnuje diskusi, že pokud budeme mluvit o změně stávajícího stavu, je
potřeba úpravy SŘ.
M. Svoboda doplňuje z praxe informaci, že v návaznosti na ZVZ si vyhlašovatelé často na
vyhlašování najímají právní kanceláře.
Plicka v rámci shrnutí diskuse informuje, že v září budou hlavním bodem opět soutěže.
Veškeré otázky k soutěžím, které je potřeba diskutovat, budou poslány sekretáři a ten předá
PS Soutěže ke zpracování.
Diskutuje se na téma poplatky za regulérnost
E. Faltusová vysvětluje možnosti a upozorňuje na možné problémové části.
I. Plicka navrhuje zařadit mezi témata na září platby za konzultace k soutěžím a možnosti
poplatků za regulérnost.
M. Svoboda informuje o cíli do konce roku mít návrhy na změny Soutěžního řádu
1.5

Konference / semináře k soutěžím

Informace o připravovaných akcích.
Diskuse o manuálu na soutěže a veřejné zakázky.
1.6

Žádost o výjimku Národní divadlo. Neprojednáno.

2. Standardy, prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu.
Informace Pavla Martinka o práci na standardech.
Informace o principu úpravy vyhlášek ohledně obsahu dokumentace.
Diskuse o principu úpravy vyhlášky:
P. Rada srovnává s původním stavem v návaznosti žádání o stanoviska dotčených orgánů.
P. Martinek vysvětluje podobu výsledného čistopisu předkládaného stavebnímu úřadu, který je
shrnutím všech částí procesu před vypracováním čistopisu.
Rozprava o tom, co tam musí být a co je nutné – co je potřeba z hlediska veřejného zájmu.
Diskuse pokračuje vyslovením všeobecného souhlasu s potřebou jednoduché přehledné
dokumentace pro schvalovací proces na stavebním úřadě.
P. Martinek vysvětluje otázku obsahu specialistů a profesí v podobě schvalovací dokumentace.
M. Svoboda upozorňuje na navázání na ZVZ a popis prováděcí dokumentace při zadávání
veřejných zakázek.
Diskuse pokračuje ohledně obsahu a rozdílnosti povolovací dokumentace a následně prováděcí
dokumentace.
V povolovacím procesu nelze rozlišovat veřejné a soukromé investice.
R. Václavík se dotazuje, zda úprava obsahu vyhlášky je požadavek MMR.
Sekretář odpovídá, že se jedná o úpravu, která je v koordinaci s postupem MMR v návaznosti na
novelu Stavebního zákona. Jedná se o výchozí materiál pro další jednání s MMR. MMR následně
přizve další účastníky a bude koordinovat postup úpravy vyhlášek.
I. Plicka shrnuje, že se jedná o pracovní výchozí materiál pro další jednání.
P. Martinek zdůrazňuje přehlednost a jednoduchost obsahu dokumentace.
Sekretář rozešle pracovní materiál obsahu čistopisu členům představenstva.
Sekretář domluví termín schůzky s MMR v návaznosti na pracovní materiál.
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I. Plicka informace o webu – intranet na webu komory a vytvoření knihovny orgánů.
Další informace ohledně fungování intranetu budou na příštím zasedání představenstva.

IV.

NEPROJEDNANÉ BODY Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Pražské stavební předpisy.
Informace P. Hniličky k aktuálnímu stavu projednávání a návaznosti na projednávání novely
Stavebního zákona.
J. Šafer se dotázal na aktuální postoj ČKAIT.
Informace sekretáře o aktuálním postoji ČKAIT.
2. Rozpočet PS Hospodářská činnost.
5. Hlasování ze dne 21. 7. 2015
Návrh usnesení:
Představenstvo schvaluje navýšení rozpočtu pracovní skupiny PS Hospodářská činnost o částku
13 500,-Kč z rezervy rozpočtu ČKA.
PRO: 11
PROTI: Nepřítomen: M. Volf
Návrh byl přijat.

V.
1. 1.

ZDRŽEL SE:-

DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
Spisová zn.: DR 2014-21
„Stížnost na autorizovaného architekta“

Předseda Stavovského soudu postupuje představenstvu usnesení ze dne 25. 6. 2015, kterým
senát Stavovského soudu rozhodl o podání trestního oznámení a přerušení disciplinárního
řízení pro předběžnou otázku do doby vydání rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení.
Představenstvo bere na vědomí informaci Stavovského soudu ohledně disciplinární kauzy
Spis.zn.: DR 2014-21.
1. 2.

Spisová zn.: DR 2015-02
„Stížnost na autorizovaného architekta“

Předseda Stavovského soudu oznamuje představenstvu, že pro důvodné podezření z porušení
ustanovení § 26 odst. 5 Profesního a etického řádu ČKA zahájil Stavovský soud disciplinární
řízení.
Představenstvo bere na vědomí informaci Stavovského soudu ohledně disciplinární kauzy
Spis.zn.: DR 2015-02.
1. 3.

Disciplinární řízení DR 2009-25
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Městský soud v Praze zrušil původní rozhodnutí představenstva z roku 2010 pro
nepřezkoumatelnost (nedostatečné odůvodnění volby disciplinárního opatření). Představenstvo
tak nyní musí rozhodnout znovu.
6. Hlasování ze dne 21. 7. 2015
Návrh usnesení:
Představenstvo souhlasí se zněním rozhodnutí, včetně odůvodnění, v kauze DR 2009-25.
Napadený rozsudek Stavovského soudu se potvrzuje.
Hlasování:
pro: 12
proti: Nepřítomen: -

zdržel se:

-

Návrh byl přijat.

VI.
1.
1.1.

PROVOZNÍ AGENDA

Záštity
Záštita veletrhu „DŘEVOSTAVBY 2016 a souběžné veletrhy MODERNÍ VYTÁPĚNÍ a KRBY
a KAMNA“

7. Hlasování ze dne 21. 7. 2015
Návrh usnesení:
Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „DŘEVOSTAVBY 2016, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ,
KRBY a KAMNA“.
Hlasování: pro:
Nepřítomen:Návrh nebyl přijat.
1.2.

-

proti: 10

zdržel se:

2

Záštita konferenci „Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny“
v Lednici

8. Hlasování ze dne 21. 7. 2015
Návrh usnesení:
Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA konferenci „Územní plánování v procesech
plánování a projektování krajiny“.
Hlasování: pro: 12
Nepřítomen: Návrh byl přijat.
2.

proti: -

zdržel se:-

Vzdání se autorizace

1) Žadatel: doc. Ing. arch. Jarmila Ledinská, CSc, Čápkova 41/44, 602 00 Brno, číslo
autorizace 01 876
Žádost: doručena na ČKA dne 22. 6. 2015/972
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2014
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2) Žadatel: Ing. arch. Pavel Tomíšek, Podpěrova 7, 627 00 Brno, číslo autorizace 01 028
Žádost: doručena na ČKA dne 29. 6. 2015/1011
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 30. 6. 2015
9. Hlasování ze dne 21. 7. 2015
Návrh usnesení:
Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace ing. arch. Jarmile Ledinské, CSc. a ing.
arch. Pavlovi Tomíškovi.
Hlasování: pro:
Nepřítomen: Návrh byl přijat.

12

proti: -

zdržel se:

-

I. Plicka požádal o hlasování o změně termínu zasedání představenstva v srpnu dříve,
než na konci zasedání (přesunuto z části Různé).
10. Hlasování ze dne 21. 7. 2015
Návrh usnesení:
Představenstvo schvaluje změnu termínu zasedání představenstva z 4. 8. 2015 na 11. 8.
2015.
Hlasování: pro:
11
proti: zdržel se: 1
Nepřítomen:Návrh byl přijat.

VII.

PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

1.

PS Česká cena za architekturu

1.1

Název

1.2

Statut

1.3

Soutěž o návrh vizuálního stylu

1.4

Výběr agentury pro přípravu a pořádání

R. Kolařík informuje o stavu příprav České ceny za architekturu po jednotlivých bodech
programu.
Diskuse o postupu, jak vybrat produkční agenturu a zda vizuální styl bude součástí výběrového
řízení na produkční agenturu, nebo zda bude samostatné výběrové řízení.
I. Plicka navrhuje vypsat v první fázi výběrové řízení na agenturu produkční.
Pokračuje diskuse o možnostech a variantách.
R. Kolařík odpovídá na dotazy členů představenstva v rámci probíhající diskuse.
Sekretář doplňuje informace o možnostech způsobu výběru a informuje o probíhajících
jednáních s potencionálními partnery.
Do diskuse se zapojili všichni členové představenstva.
Závěr diskuse – vypíšeme výběrové řízení na realizační agenturu, bude to kombinované
výběrové řízení do cca 15. září.
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Potřeba stanovení kritéria i návrh výběrové komise.
Diskuse o rozpočtu akce. Návrh rozpočtu bude aktualizován a předložen na příštím zasedání
představenstva.
Shrnutí diskuse: dvoukolové výběrové řízení, bude připraven koncept výběrového řízení, bude
rozeslán k připomínkám a následně po posouzení a zapracování připomínek bude poslán ke
schválení hlasování per rollam.
11. Hlasování ze dne 21. 7. 2015
Návrh usnesení:
Představenstvo schvaluje vypsání kombinovaného výběrového řízení na produkční firmu České
ceny za architekturu a pověřuje jeho zajištěním Kancelář ve spolupráci s PS Česká cena pro
architekturu.
Hlasování: pro:
Nepřítomen: Návrh byl přijat.

12

proti: -

zdržel se: -

2.

PS Zahraničí

2.1

Informace o změně sekretáře pracovní skupiny a další práci pracovní skupiny.

3.

PS Legislativa

3.1

Informace o aktuálních připomínkových řízeních legislativního procesu.

4.

PS Standardy
Projednáno v části Hlavní body

5.

PS Honoráře

5.1

Informace o aktuální práci pracovní skupiny.

6.

PS Soutěže

Projednáno v části Hlavní body
7.

PS Vzdělávání

7.1

Informace o činnosti PS Vzdělávání.

8.

PS Památková péče

Informace o první pracovní schůzce nově vzniklé pracovní skupiny.
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8.1.

Doplnění člena PS.

12. Hlasování ze dne 21. 7. 2015
Návrh usnesení:
Představenstvo schvaluje jako nového člena PS památková péče JUDr. Jiřího Plose.
Hlasování: pro:
Nepřítomen: Návrh byl přijat.
9.

10

proti: -

zdržel se: 2

PS Urbanismus

9.1
Informace o společné pracovní schůzce PS Urbanismus a PS Krajinářská architektura.
Ve společných pracovních schůzkách bude pokračováno, další dohodnuta na 9. 9. 2015.
Sekretář rozešle informaci o společné schůzce členům obou pracovních skupin.
Informace M. Košaře o setkání s ministryní Šlechtovou a neformálním rozhovoru o
problematice zadávání územních plánů.
10.

PS Krajinářská architektura

10.1

Informace o aktuální činnosti pracovní skupiny.

11.
11.1

VIII.

PS Hospodářská činnost
Informace o aktuální činnosti pracovní skupiny.

RŮZNÉ

J. Šafer informoval o účasti na workshopu na Úřadu vládu, jehož hlavním tématem byl boj
s korupcí.
Upozornil na potřebu definice pojmu vícepráce v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek,
neboť jinak dochází ke spoustě dezinformací.
Všeobecná diskuse o pojmu vícepráce.
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