ZÁPIS
ON-LINE DISKUSE PŘEDSTAVENSTVA ČKA
DNE 7. 4. 2020
Čas: od 10:00 do 12:30 hod.

Přítomni: D. Hlouch, J. Hainc, P. Hoffman (do 11:00 hod.), J. Kasl, J. Michálek, I. Plicka,
P. Stolín, M. Svoboda, Z. Trefil (do 12:00 hod.), P. Velička, H. Zachová, S. Žerava
Kancelář: M. Kopeček, D. Petrová, D. Rybková, T. Zemanová



Diskuse k nouzovému stavu-činnost Kanceláře-aktuální info-web

Na dotaz k zasedání v nouzovém stavu – zda je nutné, aby představenstvo zasedalo
prezenčně, zda není možné při online uskutečněném zasedání i online hlasovat bylo
dohodnuto, že diskuze může probíhat, ale hlasovávání bude vždy per rollam. Příští
představenstvo 28.4. bude probíhat v tomto módu.


Diskuse o možném novém termínu valné hromady
(návrh 18. 7. 2020, resp. 19.9.)

J. Kasl navrhl jako nejdříve realizovatelný termín VH sobotu 18. července, kdy 17.
července večer by se uskutečnil nominační večer ČCA (FA ČVUT). Pokud by ješět nebylo
možné konat větší shromáždění, je další možný termín 19. září.
Informace členům musí být doručena 21 dní předem. Oba možné termíny budou
zveřejněny na webu.


Zpráva sekretáře: vyhodnocení bleskového
koronaviru vliv na výkon profese architekta?“

dotazníku

„Mají

opatření

kvůli

M. Kopeček informoval o uskutečněném dotazníkovém šetření. Odpověď zaslalo cca
100 osob (z toho cca polovina AO, polovina nečlenové, 70 % respondentů vázaných na
Prahu). Cca třetina respondentů již nyní pociťuje ekonomické dopady, polovina je očekává.
M. Svoboda upozornil na diskutabilnost výpovědní hodnoty vzorku těch, kteří odpověděli –
ozvali se ti, kteří jsou zasaženi situací. Není to objektivní vzorek 5 % členů ČKA.
D. Hlouch informoval o podobně zaměřené diskuzi na FB (nejen architekti, ale i
stavaři) – odpovědi ale nemají velkou výpovědní hodnotu.
J. Kasl připomněl Analýzu Archizoom a odpověď za ČKA, oboje na webu ČKA.


Příprava „Smlouvy/memoranda o spolupráci ČKA + ČKAIT s MMR při přípravě
prováděcích vyhlášek k NSZ ve vztahu k přípravě digitalizace stavebního řízení a
BIM“

D. Hlouch a J. Kasl informovali o uskutečněném jednání společné skupiny ČKA a
ČKAIT k přípravě standardů BIM. Na republikové úrovni se část zastoupených subjektů
snaží prosadit přehnaně detailní standardizaci stavebních výrobků – zákon o BIM jako
„zákon o celé zeměkouli“ - parametrizace všeho po celou dobu existence stavby. ČKA a
ČKAIT se mají podílet na přípravě prováděcích vyhlášek. D. Hlouch vyjádřil svůj dojem, že
příprava v režii ČAS je časově hektická a „jde na ruku“ IT zakázce s obrovskými nároky na
ukládání dat.
J. Kasl informoval, že MMR vypustilo teze prováděcích vyhlášek stavebního zákona
a že vyhláška pro BIM by měla respektovat jak současnou, tak především budoucí vyhl.

499. Spolupráce s ČKAIT je velmi dobrá, sdílíme stejně skeptický postoj k přípravě
standardů z příliš širokého pohledu na výstavbu.
Následovala diskuze ke sdílenému návrhu memoranda na spolupráci - bude o ně
hlasováno per rollam a posléze zasláno ČKAIT ke schválení.


Soutěžní dialog: depozitární areál NG Jinonice (regulérnost s výhradou)

M. Svoboda a J. Kasl uvedli členy představenstva do problematiky plánování stavby
depozitáře NG, který umožní uvolnit Veletržní palác a zahájit jeho rekonstrukci.
Zodpovědná osoba za přípravu je odbornice na galerijní činnost a nevyzná se v režimu
soutěží. Právníci MK ČR navíc zastávají tvrdá stanoviska a odmítli navýšení prostředků i
pořádání regulérní arch. soutěže. ČKA podporuje každou snahu státních organizací
respektovat pravidla arch. soutěží, ale nemůže tolerovat porušování principů daných
soutěžním řádem. Oba pánově se snažili vysvětlit, jaký je postup, ale NG dlouho řešila
otázku zajištění pozemků od HMP a váhala s přípravou zadání soutěže. PSS o udělení
regulérnosti s výhradou (výše odměny pro 2.a 3. návrh ze třech vyzvaných) a došla
k závěru, že nedoporučuje udělení regulérnosti s výhradou, protože jde o procesně
neuměle administrovaný způsob výběru architektonického návrhu formou soutěžního
dialogu v režimu ZZVZ.
P. Velička vyslovil svůj názor, že by tento soutěžní dialog neměl být podpořen.
J. Hainc byl nominován jako náhradník poroty (závislý náhradník). Záležitost diskutoval
také s R. Kolaříkem, porotcem. Ten zastává názor, že pokud by nebyla zakázka řešena
formou soutěžního dialogu, byla by odměna za projektové práce ještě nižší. J. Hainc
vyslovil názor, že byl zvolen postup, při kterém kritérium kvality převažuje nad výběrem
dle ceny.
M. Svoboda vysvětlil, že honorář následné zakázky není důvodem, proč PSS neodporučila
udělení regulérnosti. Shrnul, že mu u této záležitosti vyplývají dvě zobecněni. Jednak je
třeba dodefinovat soutěžní dialog a jeho vztah k soutěžím (někteří členové PSS by rádi
viděli i vzorové SP k soutěžnímu dialogu). Druhá věc je, že je třeba zpřesnit, jakým
způsobem zohledňovat honoráře.
D. Hlouch doporučil, že ať hlasování per rollam dopadne jakkoli, mělo by být odůvodněno
v průvodním dopisu. Současně se vyslovil pro udělení regulérnosti s výhradou – právě
s důkladným odůvodněním (podpora instituci, výjimečná a jednorázová). M. Svoboda
upozornil, že pakliže by byla regulérnosti s výhradou odsouhlasena, bylo by to výrazně
uvedeno v samotném potvrzení regulérnosti.


Nominace zástupce ČKA do Autorizační rady ČKAIT

V obdrženém dopisu je návrh předsedy ČKAIT Křečka, aby pokračoval arch. Jan
Vrana. Představenstvo otevřelo možnost nominace jiného kandidáta. J. Kasl nominoval
člena představenstva a PS pro vzdělávání Z. Trefila.
D. Hlouch navrhnul rozeslat výzvu k nominaci po orgánech (a pracovních skupinách),
případně, kdo by se sám hlásil.


ČSSI: Žádost o záštitu-konference VODA 2020

Představenstvo vyslovilo podporu této konferenci - udělení záštity bude odhlasováno per
rollam.


Diskuse o možnosti plošného prominutí penále při pozdní úhradě členských
příspěvků

I. Plicka se zeptal, zda již letos nemohly být některé AO vyzývány k doplacení penále
za pozdní platbu příspěvku (zasedání 3.3). Kancelář prověří, ale pravděpodobně to ještě
nemohlo nastat.
J. Kasl navrhl, aby k hlasování per rollam byl rozeslán návrh posunutí splatnosti
členských příspěvků za rok 2020 do 31. října, tedy že žádná pozdní platba po 28.2. nebude

zatížena penále; možné je i rozložení do více plateb, ale jen do 31. října, a to z důvodu
koronavirové pandemie. Toto však nelze akceptovat u pojištění, kde by se musela měnit
smlouva s MARSH. D. Petrová uvedla, že nezaplaceno má cca 600 osob (což je méně než
vloni). Představenstvo děkuje všem disciplinovaným členům, kteří uhradili příspěvky v
termínu.


Marie Špačková: usnesení Obvodního státního zastupitelství-informace o vývoji
kauzy

D. Rybková stručně informovala, že státní zástupce v podstatě podpořil naši
výhradu k postupu šetření trestního oznámení. D. Rybkové plánuje, jakmile to bude
možné, nahlédnout do spisu (abychom věděli, co vše v něm je).


Diskuse o možných změnách řádů ČKA (nastavení pravidel pro on-line hlasování)

 Diskuse
Další představenstvo se uskuteční 28. dubna od 10:00, on-line přes aplikaci Zoom.
D. Petrová informovala o ČCA – v neděli byly uzavřeny přihlášky, máme
přihlášených 202 realizací (uzavírka přihlášek se ještě dokončuje, takže číslo se upřesní).
Dále informovala o finanční situaci – smlouvy, které byly v jednání, nejsou v aktuální
situaci uzavírány. Běží tak již dohodnutá partnerství a plnění je ve výši cca 3,5 mil. Kč.
D. Petrová následně vyzvala představenstvo k nominací osobností na ocenění Poctou ČKA:
J. Kasl – Ing. arch. Eva Jiřičná
I. Plicka – Ing. arch. Zdeněk Zavřel
Po ukončení zasedání bylo e-mailem rozesláno celkem 5 návrhů na rozhodnutí per rollam:
- Memorandum o spolupráci s ČKAIT
- Regulérnost s výhradou – Tělocvična Červený Kostelec
- Regulérnost s výhradou – Depozitář NG Jinonice
- Záštita Konference Voda 2020
- Prodloužení splatnosti členských příspěvků
Všechny návrhy byly v následném hlasování přijaty.

Zapsala:
T. Zemanová
Kontroloval: J. Kasl

