ZÁPIS
IX. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2017
DNE 3. 10. 2017 V PRAZE
ČAS OD 10h - DO 15H
Přítomni: P. Hnilička, J. Šafer, K. Cieślar (od 10:30), D. Hlouch(od 10:30), P. Hoffman, R.
Kolařík, V. Mencl, P. Stolín, P. Velička, S. Žerava
Omluveni: I. Plicka, M. Svoboda
Hosté: P. Rada (část jednání)
Kancelář: M. Špačková, D. Rybková, T. Zemanová

1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu V. zasedání představenstva a doplnění programu
3. Projednání schváleného programu
Program:
I. ÚVOD
II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
III. HLAVNÍ BODY
IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
V. PROVOZNÍ AGENDA
VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VII. RŮZNÉ
U17/10/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: I. Plicka, M. Svoboda, K. Cieslar, D. Hlouch
Návrh byl přijat.
I.

ÚVOD
1.

II.

Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva
10. 2017¨
P. Hnilička informoval o jednání na MMR za účasti ČKA a ČKAIT (prováděcí vyhláška
č. 499). Nově výzva k připomínkování prováděcí vyhlášky č. 500.
Informace o konferenci MMR, která bude v Plzni – téma Stavební zákon.
M. Špačková doplnila informace k akcím plánovaným na říjen.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

______________________________________________________________________________________________1/8
Zapsala T. Zemanová / Schválil P. Hnilička

Kancelář, na úložišti představenstva, připraví složku Partneři, kam bude vložen aktuální
informační seznam partnerů, již oslovených potenciálních partnerů, pro potřeby členů
orgánů.
Úkol plněn průběžně.
Kancelář ve spolupráci s Grafikem připraví pro tisk dokument s aktuální rekapitulací a
nabídkou možnosti partnerství a spolupráce na ČCA.
Úkol plněn průběžně – web tlačítko pro nové partnery.
Kancelář připraví a rozešle tiskovou zprávu ohledně schváleného dokumentu Teze ČKA
k novému stavebnímu zákonu.
Úkol splněn.
Kancelář zajistí zveřejnění a distribuci dokumentu Teze k volbám do Poslanecké sněmovny
PČR.
Úkol splněn.
Zpracování finální podoby standardů P. Hniličkou, následné předložení PS Legislativa a PS
Standardy a Honoráře, projednání se ČKAIT.
Úkol plněn průběžně. Připraveno pro poslední kolo připomínek. Připravena společná
schůzka PS Standardy a Honoráře se ČKAIT.
Kanceláři vypracuje aktualizovaná pravidla pro udělování záštit a užívání záštit. Termín:
říjnové představenstvo.
Úkol splněn – viz. bod Hlavní témata – dokument připraven.
Kancelář bude informovat v Newsletteru a Bulletinu o tom, že odnětí autorizace na vlastní
žádost bude provedena k datu schválení této žádosti představenstvem. Schválení této
žádosti nemá vliv na povinnost uhradit příslušnou poměrnou část členských příspěvků.
Úkol splněn.
Členové představenstvo zašlou do příštího zasedání návrhy na členy poroty Pocty 2016
sekretáři Komory a návrh na složení poroty bude předložen na příštím zasedání
představenstva.
Úkol splněn -viz. bod PS - Pocta.
Zateplování - P. Hnilička společně s K. Cieslarem připraví koncept stanoviska k této
problematice.
Kancelář z podkladu připraví tiskovou zprávu.
Kancelář domluví termín OTTA na téma zateplování historických objektů ve spolupráci se
ČKAIT.
Kancelář osloví ČKAIT ohledně možnosti vydání společného stanoviska
Úkol plněn průběžně – v jednání společná OTTA.
Představenstvo ve shodě doporučilo R. Šváchu a O. Beneše.
Kancelář informuje MK o doporučení ČKA.
Úkol splněn.
III.

HLAVNÍ TÉMATA

1. Nadační fond
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Informace D. Rybkové - čerpání z dotačních programů po prověření aktuálně není možné.
Fond již několik let není aktivní. Aby fond dosáhl na dotaci, musel by se podílet
spoluinvesticí ve výši min. cca 30 % a být personálně zajištěn. Aktuálně by byla možná
likvidace fondu. Pakliže by Představenstvo nebylo pro likvidaci, bylo by vhodné fond
zaktivizovat (přesně: o likvidaci by rozhodovala Správní rada fondu, prakticky na základě
doporučení Představenstva). Diskuze o zrušení fondu.
U17/10/02: Představenstvo doporučuje Správní radě Nadačního fondu ARCUS, přijmout
kroky k ukončení činnost.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: I. Plicka, M. Svoboda, D. Hlouch, K. Cieslar
Návrh byl přijat.
2. Standard služeb architekta
Informace P. Hniličky o aktuální podobě dokumentu a informace. Příprava
dokumentu pro zveřejnění a tisk.
3. Pravidla pro udělování a užívání záštit
M. Špačková informovala o nastavení pravidel, Komora se udělením záštity dosud
zavazovala k propagaci zaštítěných akcí, přitom recipročně na akcích nebyla
adekvátně propagována. Udělení záštity by mělo znamenat, že Komora povolí
použití loga a bude žádat zpětnou vazbu ohledně užití a propagace, která by měla
odpovídat důležitosti záštity. Zveřejnění a propagace akce Komorou, nebude
automatickou součástí.
Pravidla budou umístěna na webu.
U17/10/03: Představenstvo schvaluje principy pro udělování záštit a žádá Kancelář o
jazykovou úpravu a umístění na webové stránky Komory.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Nepřítomen: I. Plicka, M. Svoboda
Návrh byl přijat.

IV.

KAUZY

V.

PROVOZNÍ AGENDA

1. Záštity
1.1

Wienerberger fórum 2018
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Typ akce:

Série odborných přednášek

Termín konání:

9.,11.,16.,18.,23.,25.,30. leden 2018

Místo konání:

České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Brno, Praha, Plzeň,
Olomouc

Organizátor:

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Záštita ČKA:
Jiné záštity:

NE
podána u ČKAIT

Diskuze v návaznosti na pravidla pro udělení záštit.
U17/10/04: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Wienerberger fórum
2018“
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: J. Šafer, M. Svoboda, I. Plicka
Návrh nebyl přijat.
1.2

skicy

Typ akce:

Server zveřejňující a propagující architekturu
Server je dnes přístupný na: https://www.mapotic.com/skicy, ale
v příštích dnech je naplánován přesun na jiné místo, které nabízí
přehledný přístup k architektonickým artefaktům. Jeho nespornou
devizou je kromě kvalitní grafické úrovně možnost přístupu a
ukládání dat komukoli, přehledné informace a zejména naprosto
výjimečná možnost jejich jednoduchého filtrování. Kromě toho je
možné mapovou verzi tohoto rozhraní bezplatně vkládat na další
webové stránky, například i na web cka.cz

Místo konání:

web

Organizátor:

Ing. Iva Javůrková

Záštita ČKA:

NE

Jiné záštity:

NE

U17/10/05: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „skicy“
PRO: 0
PROTI: 10
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda, I. Plicka
Návrh nebyl přijat.
2. Vzdání se autorizace
3. Žádosti o snížení členského příspěvku
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3.1 Jiří Müller, Domoušice 162, 439 68 Domoušice, ČKA 03 119 (viz příloha)
- Na základě nízkých příjmů – DP přiloženo (185.500 Kč), žádost o nové projednání
snížení členského příspěvku. Nižší sazbu žádá od roku 2012.
U17/10/06: Představenstvo schvaluje snížení členského příspěvku pro rok 2017 Ing.
arch. Jiřímu Müllerovi na částku 1500,- Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: M. Svoboda, I. Plicka
Návrh byl přijat.
4. Kancelář ČKA
-

-

Aktuální zpráva ředitelky Kanceláře
informace o úpravách na webu – změny v diskuzi, zajištění kompatibility webu pro
prohlížení ze všech zařízení v realizaci
akce Komory, informace o proběhlých a aktuálně probíhajících; vazba no nový
cyklus Fórum, který se podařilo jako vzdělávací cyklus v roce 2017 zrealizovat již
v několika tématech;
průběžná informace o probíhající kontrole ČSSZ;
aktuální informace o aktuálním stavu účetnictví a navazující informace na
související otázky; diskuze o provedených změnách v průběhu roku 2017 a
informace související s provozem Kanceláře a další provozní informace;
potvrzení si potřeby dokončení digitalizace účetního systému z ručního zpracování,
kde se projevili různé nežádoucí faktory;
od dubna 2017 zaveden nový systém vedení účetnictví, kdy se přešlo z ručního
předávání a zpracování na elektronickou evidenci v systému Byznys, který
umožňuje snadnou orientaci, přehlednost a přístupný je přes moduly; zároveň
umožňuje zastupitelnost a flexibilitu;
informace o testování a přípravě propojení systému elektronické evidence
členských příspěvků a pojištění z manuálního zadávání do databáze; příprava pro
spuštění k 1. lednu 2018
informace o přípravě a zavedení elektronické spisové služby v Kanceláři ČKA;
analýza dopadů zavedených a zaváděných změn.
Diskuze o pozitivním dopadu realizovaných kroků souvisejících s novým zavedeným
systémem účetnictví a analýza dopadů.
Představenstvo vítá zavedení jednotného účetního systému a automatizace správy
poplatků. Představenstvo žádá Kancelář o upřesnění a zdůvodnění cenové nabídky
na zavedení automatizace správy členské databáze.

VI. PRACOVNÍ SKUPINY A AGENDA ČKA
1. Pracovní skupiny ČKA
Legislativa:
-

zásadní jsou aktuálně prováděcí vyhlášky 499 a 500,
teze byly rozeslány – i v podobě tiskové zprávy
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-

informace k přípravě zákona o lobbingu, Komora je připomínkovala (jako
jedna z mála profesních Komor), předala nesouhlasné připomínky, ostatní
Komory je kvitovaly

-

spolupráce se Světovou bankou proběhla
P. Martinek schválen jako reprezentant v ACE
Setkání v Brně (konec ledna 2018) – téma Politika architektury v Evropě
Akce UIA – informace o vývoji a konání akce

Zahraničí:

Urbanismus:
bude konat Fórum městský architekt, zaměřené na vzájemné vztahy
architektů a politiků, moderovat bude M. Košař.
Diskuze na téma etika městského architekta v návaznosti na aktuální dotazy a kauzy
s touto pozicí spojené.
V. Zuna za PS má za úkol zpracovat návrh „desatera“ městského architekta (městský
architekt by např. neměl projektovat v lokalitě, ve které působí)
Památková péče:
vyjadřování k Zákonu o památkové péči
vypořádání návrhu TZ k zateplování
Krajinářská architektura:
informace o již zmíněných fórech krajinářské architektury
územní studie veřejných prostranství – téma i pro městského architekta
příprava memoranda na další Představenstva
Vzdělávání:
-

PS se sejde 24. 10., před grémiem a děkanů
Téma setkání nový Vysokoškolský zákon
hostem bude ředitel nového Akreditačního úřadu pro vysoké školy

2. Grémium ČCA
Informace o práci poroty a galavečeru a dalších navazujících akcích.
Dne 5. 10. Vernisáž výstavy nominovaných ve Velkém Meziříčí.
Diskuze o finance – rozprava nad potenciálními dalšími partnery a možnostech oslovení.
Informace o nově vyjednaných partnerech a plněních.
Diskuze o potřebě většího zapojení členů orgánů do akcí Ceny a dalších Komorových akcí.
3. Přehlídka diplomových prací
Informace o průběhu 18. ročníku Přehlídky.

4. Pocta ČKA
Představenstvo navrhuje následující možné členy poroty Pocty pro roky 2016 a 2017:
Stanislav Fiala, Jaroslav Zima, Jindřich Vybíral, Jan Šépka, Filip Landa, Roman Brychta,
Petr Kratochvíl, Petr Keil, Karolína Vránková, Jitka Ressová, Oldřich Ševčík, Pavel Kalina,
Jana Tichá, Antonín Novák, Kamil Mrva
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VII.

RŮZNÉ

1. Čestné členství Aleše Marka
Diskuze o čestném členství.
Představenstvo se zabývalo společenským přínosem a příkladnou mezioborovou spoluprací.
U17/10/07: Představenstvo souhlasí s udělením čestného členství dle § 5 odst. 4 písm.
b) OJVŘ Ing. Aleši Markovi.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: I. Plicka, M. Svoboda
Návrh byl přijat.
2. Náhrada nákladů disciplinárního řízení
Disciplinární řízení Komoru finančně zatěžují. Správní řád říká, že pokud je uloženo
disciplinární opatření, je možné uložit paušální náhradu disciplinárního řízení ve výši
1.000,- Kč (měl by to ukládat Stavovský soud). Je ale možné, že by paušálně rozhodovalo
Představenstvo, že všichni disciplinárně odsouzení zaplatí tuto náhradu. Zvýšení částky by
bylo možné přes Valnou hromadu (ostatní komory mají paušál na náhrady v rozmezí 3 –
10 tis Kč).
Představenstvo je přesvědčeno, že ten, kdo nezaplatí členský příspěvek včas, by měl
zaplati pokutu (nést náklady řízení). Současný právní řád umožňuje maximální pokutu ve
výši 1.000 Kč. Představenstvo dále vyzývá Kancelář, aby se zabývala dalšími možnostmi
úhrad řízení.
U17/10/08: Představenstvo navrhuje, aby Stavovský soud při vedení disciplinárních
řízení využíval možnosti dle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu, tedy současně
s uložením disciplinárního opatření uložit dané autorizované osobě nahradit náklady řízení
v paušální výši 1.000,- Kč.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: I. Plicka, M. Svoboda
Návrh byl přijat.

3. Dopis zastupitelů Velkého Meziříčí
Diskuze o situaci ve Velkém Meziříčí.
Představenstvo nebude zaujímat žádné stanovisko.

4. Místo konání valné hromady
Představenstvo po zvážení ekonomického aspektu uvažuje o konání valné hromady
v Praze. Odhadovaný rozdíl nákladů dle údajů z minulých let při konání mimo Praha je až
220 tis. Kč.
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U17/10/09: Místem konání VH v roce 2018 bude Praha.
PRO: 8
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: I. Plicka, M. Svoboda
Návrh byl přijat.
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