ZÁPIS
IX. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016
DNE 11. 10. 2016 V PRAZE
ČAS OD 10H DO 17H
Přítomni: K. Salzmann, K. Cieslar, R. Kolařík, M. Volf, V. Mencl, J. Šafer, I. Plicka, P. Hnilička,
M. Svoboda, P. Velička (od 11.30)
Omluveni: P. Martinek, D. Hlouch
Hosté: D. Mateásko, P. Rada, L. Lábus(10:30–13:00), J. Chvojka(10:40–11:45), J. Plos(10:30–
13:00)
Kancelář: M. Špačková, Z. Hošková, D. Rybková, M. Ondráková (10:40-11:45)
Program:
I. ÚVOD
II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
III. TÉMATA
IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
V. PROVOZNÍ AGENDA
VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VII. RŮZNÉ
U16/10/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Martinek, D. Hlouch, P. Velička
Návrh byl přijat.
I.

ÚVOD
1.

Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva
11.10.2016
Informace I. Plicky o jednáních ČKA.

2.

Informace o Přehlídce diplomových prací 2016
Informace Z. Hoškové o průběhu příprav Přehlídky diplomových prací a pozvání všech
členů představenstva na slavnostní vyhlášení.

3.

Informace o nominaci ČKA na cenu Mies van der Rohe Award
Informace Z. Hoškové o nominacích ČKA.

II.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Představenstvo pověřuje Kancelář ve spolupráci s FA ČVUT připravit podklady pro možnost
získání grantů na celoživotní vzdělávání.
Úkol plněn průběžně.
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Představenstvo si ukládá, že příští valné hromadě v roce 2017 předloží komplexní návrh na
změnu struktury členských příspěvků.
Úkol plněn průběžně. Bude předloženo na představenstvu v listopadu.
Příprava Manuálu zadávání veřejných zakázek- vydání v edici ČKA – realizace podzim 2016.
Koordinace v rámci všech pracovních skupin - sekretář ČKA.
Úkol plněn průběžně. Informace o přípravě Manuálu.
Příprava publikace Standardy služeb - vydání v edici ČKA – realizace podzim 2016. Koordinace
v rámci práce všech pracovní skupin - sekretář ČKA.
Úkol plněn průběžně. Informace o přípravě Standardů.
Téma Autorizace – jako host představenstva bude pozván předseda Autorizační rady L. Lábus a
dále J. Plos.
Úkol splněn.
Informace o pozvání Z. Zavřela na představenstvo v říjnu, kde mu bude oficiálně předán diplom
čestného člena ČKA.
Úkol splněn. Informace o předání na autorizačním slibu.
Podněty, informace a návrhy úprav informace se shromáždí u D. Rybkové, následně Kancelář
připraví koncept a návrh struktury nového materiálu pro příští představenstvo.
Úkol plněn průběžně. Viz. Bod různé.
Představenstvo schvaluje navýšení rozpočtu Stavovského soudu o 200 000,-Kč z kapitoly
Rezerva v rozpočtu pro rok 2016 a pověřuje Kancelář realizací rozpočtového opatření.
Úkol splněn.
Z. Hošková je pověřena představenstvem ohledně oslovení a sestavení poroty v návaznosti na
zaslaný termín odeslání nominací. Následně pošle informace o sestavené porotě v návaznosti na
oslovení a potvrzení porotců představenstvu a pošle odborné porotě seznam děl, která jsou
přihlášená v Ceně a splňují kritéria ceny Mies van der Rohe Award.
Úkol splněn.
Představenstvo ukládá PS soutěže připravit dopis adresovaný MČ Praha 6, společnosti SNEO,
a.s., děkance Fakulty stavební ČVUT a rektorovi ČVUT – (i) shrnutí výhrad proti studentské
soutěži a postupu vyhlašovatele; (ii) odmítáme spojení jména ČKA s probíhající soutěží/veřejnou
zakázkou, která je v rozporu se Soutěžním řádem, na což Komora vyhlašovatele již opakovaně
upozorňovala, žádáme dementi a omluvu; (iii) doporučení institutu řádné architektonické
soutěže. Dále na této konkrétní kauze upozornit na nesprávné postupy veřejných zadavatelů a
věc medializovat. Následně bude připravena tisková zpráva.
Úkol splněn.
Informace o postupu Komory a shoda na přípravě článku do Bulletinu 4/2016.

III.

TÉMATA

1. Autorizace
Hosté: L. Lábus, p. Chvojka, J. Plos a M. Ondráková
Úvodní informace I. Plicky o aktuální problematice udělování autorizací v návaznosti na dopis
MMR.
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L. Lábus informoval o postojích Autorizační rady a jejích členů k dopisu MMR, týkajícího se
tématu autorizací a potřebné praxe.
Úvod o vzniku autorizací a jejich nastavení v návaznosti na vznik Komory. Informace o obsahu
studijních programů a přístupu Autorizační rady k autorizačním zkouškám.
Vyjádření I. Plicky ohledně potřeby jednoznačného postoje ČKA k dopisu zaslanému MMR.
Potřeba jednoznačného výkladu pro práci autorizačních komisí.
L. Lábus zdůraznil potřebu jednoznačného stanoviska pro jednotný postup všech autorizačních
komisí a definování jednoznačných pokynů pro přípravu uchazečů o autorizace.
Zdůraznění potřeby celistvosti profese a potřeby zachování stávajícího rozdělení profese.
Informace J. Plos o historii výkonu profese v návaznosti na přípravu na zkoušky a prokázání
profesní praxe. Informace o potřebě zachování v návaznosti na uznávání kvalifikace a potřeba
zachování stávající praxe v návaznosti na výklad studijního programu a praxe.
Diskuze o práci autorizačních komisí a postoji Autorizační rady.
Shoda na potřebě stávajícího definování jednotlivých udělovaných autorizací.
Otázka prokázání znalostí uchazečů a jejich praxe.
Diskuze o potřebě zachování celistvosti oboru v návaznosti na obsah a rozsah studijních oborů.
Diskuze o jednotlivých typech udělovaných autorizací a příklady z praxe.
Informace o praxi jiných státech.
Shrnutí diskuze I. Plickou z něhož vyplývá potřeba vzniku pozičního dokumentu k této
problematice, která následně bude s odpovědí na dopis zaslána na MMR.
M. Špačková vyjádřila potřebu jednoznačného a srozumitelného výkladu ohledně požadavků pro
přípravu žadatelů na autorizační zkoušky.
Shoda na vytvoření pozičním dokumentu.
U16/10/02: Představenstvo pověřuje předsedu autorizační rady ve spolupráci s
Kanceláří odstraněním materiálu „Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti“
z webu komory
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: P. Martinek, D. Hlouch
Návrh byl přijat.
U16/10/03: Představenstvo souhlasí s přípravou pozičního dokumentu k udělování autorizace
a výkonu profese a pověřuje autorizační radu ve spolupráci s pracovními skupinami pro
legislativu a pro vzdělávání a s právním oddělením Komory přípravou dokumentu tak, aby mohl
být rozeslán představenstvu k odsouhlasení hlasováním per rollam do 25.10.2016.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Martinek, D. Hlouch
Návrh byl přijat.
Otázka krajinářských architektů a udělování autorizací.
Diskuze o rozsahu autorizací krajinářských architektů v návaznosti na vzdělávací programy škol.
Diskuze o problematice používání autorizace A2 a A3 v praxi.
Diskuze o zkušenostech s přístupem veřejné správy k jednotlivým typům autorizací v praxi.
Zdůrazněna potřeba zachování celistvosti profese.
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L. Lábus informoval o přínosu nového vysokoškolského zákona a jeho začlenění do studijního
programu škol architektury:
Studijní obory – mají vlastní kód – architektura
Otázka možnosti projektování drobných staveb u oboru KA.
P. Velička zdůraznil potřeba kódu architektura i na zemědělských školách kde se vyučuje KA,
Informace o zkušenostech ze Slovenska.
K. Salzmann otevřela otázku interpretace krajinného plánování v návaznosti na autorizaci A0.
Diskuze o potřebě vymezení kompetencí jednotlivých autorizací.
Shoda na potřebě jasné interpretace, co která autorizace může vykonávat.
L. Lábus shrnul diskuzi v návaznosti na stávající rozdělení jednotlivých autorizací.
Shoda na potřebě ochrany celkové podoby profese.
2. Vzdělávání
Úvodní informace k tématu I. Plicky.
Informace L. Lábuse o činnosti PS pro Vzdělávání.
Diskuze o celoživotním vzdělávání.
Sekretář ČKA pravidelně každý měsíc informuje ve zprávě sekretáře o činnosti pracovní skupiny
i o její součinnosti na přípravě dokumentů za ČKA.
Diskuze o činnosti i celoživotním vzdělávání a v diskuzi zaznívá potřeba ještě více zviditelnit a
propagovat celoživotní vzdělávání a také panuje shoda na zachování jedné pracovní skupiny
ohledně vzdělávání. Ve stávající podobě májí členové PS rozděleny všechny oblasti vzdělávání.
3. Standardy a honoráře (ČKA / ČKAIT)
Informace o schůzkách se ČKAIT a informace o postupu vývojů Standardů a honorářů.
Informace o rozdělení % v návaznosti na jednotlivé vývojové fáze.
Informace o průběhu dohody o drobné úpravě % týkající se pouze fází realizace stavby a
možnosti rozdělení %. Počet procent ve fázích přípravy, studie, územního a stavebního řízení
zůstává beze změn.
Informace o používaném názvosloví.
U16/10/04: Představenstvo souhlasí se změnou v procentním rozdělením honoráře fází
týkajících se realizace stavby dle výkonových fází takto – navýšení VF5 z 28% na 32%, snížení
VF6 z 8% na 5% a snížení VF7 z 13% na 12%.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Martinek, D. Hlouch
Návrh byl přijat.
Diskuze o % na fázi studie.

IV.

KAUZY

P. Rada informoval o postoji dozorčí rady k rozhodnutí odvolacího senátu
D. Mateásko podal podrobnou informaci o konkrétním postupu Stavovského soudu.
Diskuze o výkonech, které může provádět architekt.
Společné zasedání orgánů bude v lednu 2017 – potřeba diskuze problematických témat.
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1. Oznámení o zahájení rozhodčího řízení – Soutěž RR 2016-04
2. Oznámení o zahájení rozhodčího řízení – Soutěž RR 2016-05
Informace D. Mateáska k předloženým kauzám
V.

PROVOZNÍ AGENDA

1. Záštity
1.1 NÁZEV AKCE:

Superstudio 2017

TYP AKCE: Studentská architektonicko-urbanistická ideová soutěž
ORGANIZÁTOR: krásní architekti z.s.
TERMÍN KONÁNÍ: březen 2017
U16/10/05: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Superstudio 2017“.
PRO: 0
PROTI: 7
ZDRŽEL SE: 3
Nepřítomen: P. Martinek, D. Hlouch
Návrh nebyl přijat.
1.2 NÁZEV AKCE:
Typ akce:

Salon dřevostaveb 2017

12. ročník nesoutěžní přehlídky toho nejlepšího, co v oblasti moderní
dřevěné architektury za poslední rok vzniklo s cílem přiblížit laické i
odborné veřejnosti možnosti moderních dřevostaveb.
Součástí tohoto projektu je také série přednášek našich i zahraničních
architektů, které se setkávají s velkým diváckým ohlasem.

Termín konání:

2.-5.2. 2017 (Praha)
13.-27.2. 2017 Slovensko

Místo konání:

ČR - Praha – Výstaviště Holešovice a dále Brno, Olomouc,
Dobruška a další města
Slovensko – Bratislava, Nitra, Košice a další města.

Organizátor:

PRODESI, v.o.s. Česká republika

U16/10/06: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Salon dřevostaveb 2017„.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Martinek, D. Hlouch , P. Hnilička
Návrh nebyl přijat.
2. Vzdání se autorizace
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VI. PRACOVNÍ SKUPINY A AGENDA ČKA
1. Grémium ČCA – Česká cena za architekturu
Informace I. Plicky o průběhu příprav ČCA.
2. Zpráva sekretáře ČKA M. Špačkové o činnosti PS ČKA
Standardy a honoráře
- Finalizace Manuálu pro zadávání práce architekta – koordinace s MMR
- Proběhla schůzka na MMR ohledně dopracování metodik pro ZVZ s termínem dokončení
obecné části říjen 2016 v návaznosti na platnost nového ZVZ
- Proběhla pracovní schůzka PS ohledně finalizace Manuálu ČKA a domluvena další
koordinace se ČKAIT ohledně manuálu ČKA i Standardů a Honorářů
- Příprava seminářů k manuálu v krajích koordinace a spolupráce s PS Soutěže a právním
oddělením - koordinace s kraji
Památková péče
- Návrh smlouvy o spolupráci s NPÚ probíhá připomínkování NPÚ
- Příprava obsahu konference s tématem Památková péče v návaznosti na přihlášené
stavby v České ceně za architekturu – návaznost na putovní výstavu 1. ročníku ČCA
Legislativa
- Stavební zákon – novela – schválena vládou (zásadní změny – vypuštěno koordinované
řízení, vrácení se k původním pojmům, vypuštění částí v návaznosti na nový
projednávaný zákon EIA) – ponecháno zmocnění Prahy vydávat vlastní PSP
v návaznosti na dopis ČKA předsedovi vlády a vládě ČR
- úplně nový Stavební zákon – práce na tezích a definování hlavních zásad a bodů
důležitých pro ČKA
- Zákon EIA – probíhá připomínkové řízení, ČKA uplatnila zásadní koncepční i konkrétní
připomínky – 12. 9 bylo konferenční vypořádání uplatněných připomínek – ČKA bude
MŽP zaslána upravená podoba zákona
- Zákon 360 – v jednání podpora Honorářů – jednání se senátory – otázka uplatnění
pozměňovacích návrhů senátorů – koordinace se ČKAIT
- Jednání s úřadem vlády v návaznosti na problematiku bezbariérových staveb a akce
v systému celoživotního vzdělávání ČKA – účast na koordinačním jednání výboru Úřadu
vlády
- Zákon o znalcích – v rámci připomínkového řízení doplněno ministerstvem spravedlnosti
pro profesní komory stanovení kritérií a podmínek pro jmenování znalců
- Realizace série seminářů týkajících se legislativy (spolupráce Kancelář Veřejného
ochránce, krajské úřady, MMR) – PSP, ZVZ, Stavební zákon, problematika povolování
staveb, problematika územního plánování – aktuálně seminář PSP
Urbanismus
- Proběhne pracovní schůzka pracovní skupiny – hlavní téma příprava celodenní
konference na téma Městský architekt
- vznikla finální podoba materiálu Městský architekt – 1. tisk nové edice ČKA – řada
Manuály
- účast zástupců ČKA na konferenci v Litoměřicích – představení nového materiálu
Městský architekt a České ceny za architekturu
- Spolupráce s MMR na tvorbě dotazníků k ÚAP – finální podoba bude z MMR zaslána
během října a následně budou dotazníky rozeslány členům ČKA, kteří se věnují
územnímu plánování
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Krajinářská architektura
- Proběhne pracovní schůzka pracovní skupiny – aktuální podoba práce na Standardech
v návaznosti na Kalkulačku a vydání nové podoby Standardů a Honorářů – návaznost
na práci pracovní skupiny PS Standardy a Honoráře
- Aktivní osvěta v návaznosti na práci a kompetence autorizovaných osob pro obor
krajinářská architektura v návaznosti na vypisování dotačních výzev a programů
souvisejících s oborem
- příprava akcí celoživotního vzdělávání týkajících se témat krajinářské architektury
Zahraniční aktivity
- proběhlo jednání ACE WG SoS v Praze – za ČKA se účastnil P. Martinek
- Jednání ENACA Praha – příprava jednání – hostitelem ČKA
- Školení ACE v rámci PROF/TRA - za ČKA se účastnili D. Borák a R. Vrábelová – příprava
navazujících školení
- Příprava schůzky PS
Soutěže
- Aktivní spolupráce na finalizaci Manuálu pro obce s pracovní skupinou Standardy a
honoráře a příprava části semináře v návaznosti na soutěže pro kraje, města a obce
- konzultace aktuálních možných soutěží členy PS Soutěže
- proběhlo jednání PS
- informace o přípravě školení porotců a školení vyhlašovatelů soutěží
Vzdělávání
- Příprava témat a obsahu celodenní akce na téma architektura ve vzdělávání –
spolupráce se subjekty zabývající se touto tématikou – spolupráce MŠMT a
spolupracující nadace
- Spolupráce a koordinace s MŠMT A MMR ohledně naplňování Politiky architektury,
návaznost na body kde garantem jsou jednotlivé resorty ve spolupráci s ČKA a školami
- Spolupráce pracovní skupiny v návaznosti na Českou cenu za architekturu se středními
školami v regionech – osvětové a vzdělávací akce v návaznosti na nominované stavby
v konkrétních regionech – koordinace s jednotlivými kraji a středními školami –
realizace jaro 2017
- Proběhne schůzka pracovní skupiny v návaznosti na vyhlášení výsledků Přehlídky
diplomových prací
- Svoláno Grémia rektoru a děkanů vysokých škol architektury a stavebních - účast
zástupců vysokých škol na vyhlášení přehlídky diplomových prací

VII.

RŮZNÉ

1. Žádost D. Vernerové o příspěvek na Ročenku
Informace M. Špačkové o žádosti.
U16/10/07: Představenstvo schvaluje příspěvek 50 000,-Kč na Ročenku Česká architektura
2015 – 2016.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Martinek, D. Hlouch , M. Volf
Návrh byl přijat.
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2. Informace o čerpání rozpočtu 2016
Informace M. Špačkové o čerpání rozpočtu.
Tabulka plnění bude zaslána všem členům představenstva.
3. Otevřený dopis J. Smutného orgánům ČKA
Informace I. Plicky o probíhajících jednáních a postoji Komory v návaznosti na dění kolem
vznikajícího Metropolitního plánu.
Informace o přípravě stanoviska k problematice územního plánování v hlavním městě
v Praze.
Informace o jednáních o možnostech organizace kulatého stolu, jako platformy pro
otevřený profesní dialog o této situaci.
Diskuze o jednotlivých částech dopisu týkajících se jednotlivých orgánů. Dozorčí rada i
Stavovský soud zařadí části, které se týkají jejich činnosti do programů svých jednání.
4. Manuál představenstva
Diskuze o podobě materiálu ve vztahu k řádům a otevřena otázky pracovního
doporučujícího materiálu.
Koncept materiálu bude na základě zaslaných připomínek připraven Kanceláří ČKA a
předložen představenstvu.
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