ZÁPIS
X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2021
DNE 2. 11. 2021 V PRAZE
ČAS OD 10:00 do 14:00 hod.

Přítomni: J. Hainc (Zoom, od 11.15), J. Kasl, P. Lešek, P. Martinek, O. Remeš, O.
Rys, K. Salzmann (Zoom), Z. Trefil, H. Zachová, S. Žerava
Omluveni: D. Hlouch, P. Hoffman
Kancelář: D. Mošnerová, D. Rybková, T. Zemanová, M. Kopeček, M. Job
Hosté: D. Mateásko (StS)
1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení programu X. zasedání představenstva a doplnění programu
3. Projednání schváleného programu
Program:
I. ÚVOD
II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
III. HLAVNÍ TÉMATA
IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
V. PROVOZNÍ AGENDA
VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VII. RŮZNÉ
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s účastí a hlasováním prezenčně nepřítomných
členů prostřednictvím online platformy.
PRO: 7
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: D. Hlouch, J. Hainc, P. Hoffman, O. Rys
Návrh byl přijat.
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
PRO:
8
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Nepřítomen: D. Hlouch, J. Hainc, P. Hoffman, O. Rys
Návrh byl přijat.
I.
1.

ÚVOD

Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva 2. 11. 2021.

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
20/07/01: Připravit návrh na zefektivnění CPV – propojení s ČKAIT, možnost bonifikace
u profesního pojištění (MARSH)
Odpovídá – Z. Trefil (ČKAIT), D. Mošnerová (MARSH)
T – leden 2021
Proběhla schůzka mezi zástupci ČKA a ČKAIT - viz zápis z jednání a ústní info
Update 2. 11. 2021
1/ Oslovit ke spolupráci vysoké školy
Odpovídá – Z. Trefil (Ostrava, Brno), K. Salzmann (Praha ČVUT), P. Lešek (TUL)
2/ Dát CPV jako téma do diskuze na VH

Odpovídá – Kancelář
3/ Vyjednat s ČKAIT lepší cenu za účast na jejich seminářích pro naše členy
Odpovídá – Z. Trefil
21/02/01: Oslovit ředitele Kanceláře ČKAIT Radka Hnízdila a prověřit možnosti řešení
s certifikačními autoritami. Zjistit finanční nároky, včetně nákupu balíků časových razítek.
Cílem je zahájit udělování elektronických razítek k 1.1.2022, dle podaného poslaneckého
návrhu poslance Profanta.
Odpovídá: M. Kopeček
T – 2. 3. 2021 – ústní info na představenstvu, úkol trvá - informace každé představenstvo
do vyřešení
Proběhla schůzka s MMR – ústní info
21/03/08: Sledovat dotační programy a zahájit interní komunikaci s MMR se snahou, aby
ČKA mohla spolupůsobit při směřování finanční podpory EU do oblastí, které dlouhodobě
podporuje
Odpovídá: J. Kasl
T – průběžně
Update z 1. 6. 2021 – programy budou za představenstvo dále sledovat J. Kasl, P. Lešek
(ve vztahu k MMR) a O. Remeš (ve vztahu k MŽP), průběžné info a podklady pro
představenstvo
21/05/01: Pravidelné zprávy z ACE a činnosti pracovní skupiny Practise Comitee, práce
na vzorových smlouvách FIDIC
Odpovídá: P. Martinek
T – průběžně, info na každém představenstvu
21/05/02: Zaměřit se víc na propagaci architektury a architektů v regionech – i se
zaměřením na úkol z VH. Zvážit zapojení místních sdružení architektů.
Odpovídá: představenstvo
T – průběžně
21/05/06: Aktualizace složení Certifikační rady CPV, stanovení „metodiky“ pro
přidělování bodů jednotlivým akcím.
Odpovídá – K. Salzmann, Z. Trefil
T – 5. 10. 2021
Update z 5. 10. 2021: CPV jako hlavní téma některého příštího představenstva – až bude
připraven návrh o čem diskutovat
Update 2. 11. 2021 – návrh K. Salzmann – členství v Certifikační radě by mělo být
honorované, uzavřít smlouvy, doplnit nové členy a zavést cirkulaci
Aktualizaci složení navrhne K. Salzmann a Z. Trefil – jako bod na lednové představenstvo
21/07/02: Zahájit komunikaci se Státním pozemkovým úřadem a Českomoravskou
komorou pro pozemkové úpravy ve věci pozemkových úprav
Odpovídá: K. Salzmann, O. Remeš, Kancelář
T – leden 2022
21/08/01: – Nastavit podmínky spolupráce při publikační činnosti ČKA a ČKAIT
Odpovídá: Kancelář
T – leden 2022
21/08/02: Do zprávy o hospodaření vyčíslit činnost v regionech (výstavy) za letošní rok,
obdobně zařadit do rozpočtu na příští rok
Odpovídá: D. Mošnerová, D. Rybková
T – 31. 12. 2021

21/08/03: Vrátit do statutu ČCA klauzuli, že nečinnost po dobu 3 let znamená vyloučení
ze seznamu AČCA – připravit na nejbližší Grémium a následně na představenstvo
Odpovídá: Kancelář
T – 2. 11. 2021
Bude řešeno na prosincovém představenstvu (Grémium návrh dosud neprojednalo)
21/08/04: O. Remeš připraví update návrhu úprav § 4 a 17, Kancelář bude následně
komunikovat s MMR o možné změně zákona
Odpovídá - O. Remeš, K. Salzmann, D. Rybková
T - průběžně
21/08/05: Ve spolupráci s MMR - příprava konference, vytipování vhodných míst pro
konání společenského večera, aktualizace PASK
Odpovídá – P. Martinek, P. Lešek, Kancelář
T – průběžně
Update 2. 11. 2021 – MMR by si přálo společenský večer na lodi, budeme řešit
21/09/01: Oslovit MMR s dotazem, zda řeší výtky EU ohledně výkonu profese
v právnických osobách (omezení pro s.r.o., zákaz a.s.). Další dotaz na MMR, zda řeší
update informací vzhledem ke schůzce OECD plánované na konec listopadu.
Odpovídá: Kancelář
T – 7. 12. 2021
21/09/02: PS KA připraví rozlišení, pro jaký typ staveb ještě mají mít krajinářští architekti
oprávnění projektovat a pro které už ne – ve vztahu k novému SZ a dělení na jednotlivé
typy staveb
Odpovídá: O. Remeš
T – 1. 11. 2021
Update 2. 11. 2021 – na leden PS KA chystá OTTA s tématem standardy
krajinářských staveb a vymezení oprávnění KA
21/10/01: Do rozpočtu na 2022 zapracovat úvazek nového zaměstnance na speciální
akce – Cena kritiků architektury, předsednictví EU, 30 let komory
Odpovídá: D. Rybková
T – 1. 12. 2021
III.

HLAVNÍ TÉMATA

1. „PRVAS“ – Přehlídka realizací vzniklých z architektonických soutěží
Princip – soutěžní přehlídka, do které se mohou hlásit realizace z regulérních soutěží za
období od 1992 do 2020, a to v rozlišení po dekádách. Podobně jako ČCA – za každou
dekádu 10 nominovaných a následně jeden vítěz. Předpoklad opakování po dalších 10
letech. Konání 2022 při příležitosti 30. výročí vzniku Komory.
K odsouhlasení
- soutěžní podmínky
- harmonogram
- rozpočet
2. České předsednictví EU
- info o stavu příprav
IV. KAUZY
RR 2020-02 „Jezero Milada“
Postoupení rozhodčího nálezu Stavovského soudu ze dne 17. 8. 2021.
Představenstvo vzalo na vědomí.

V. PROVOZNÍ AGENDA
1. Kancelář
- rozpočtové opatření – navýšení nákladové i výnosové položky „profesní pojištění“
Návrh usnesení: Představenstvo přijímá po předchozím odsouhlasení dozorčí radou
rozpočtové opatření dle § 4c odst. 1 písm. b) OJVŘ – navýšení nákladové i výnosové
stránky rozpočtu v položce „profesní pojištění“ o 1.100.000,- Kč, tedy z 5.000.000,- Kč na
6.100.000,- Kč.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: D. Hlouch, P. Hoffman
Návrh byl přijat.

2. Autorizace
1)
Žadatelka: Ing. arch. Jiřina Burianová, Císaře Zikmunda 1572, 282 01
Český Brod
číslo autorizace 00 736
Žádost: doručena na ČKA dne 19. 10. 2021
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2021
Návrh usnesení: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace k datu 31. 12.
2021 Ing. arch. Jiřině Burianové.
PRO: 10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: D. Hlouch, P. Hoffman
Návrh byl přijat.
3. Záštity
1. Inventura urbanismu 2021 (konference)
Typ akce:
Letošní ročník se bude věnovat metodickým postupům při
analytickém mapování historických měst. Budou prezentovány a
diskutovány dílčí metody tvořící dohromady ucelenou metodiku
certifikovanou Ministerstvem kultury ČR. Tato metodika je jedním
z hlavních výsledků pětiletého výzkumného projektu „Původ a
atributy
památkových
hodnot
historických
měst
České
republiky“ financovaného z programu aplikovaného výzkumu a
vývoje národní identity České republiky MK ČR a zpracovaného
Fakultou architektury ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a
aplikované mechaniky AV ČR. Součástí konference je i výstava
„Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České
republiky“ včetně obsáhlého katalogu.
Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje udělení
urbanismu 2021“.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: D. Hlouch, P. Hoffman
Návrh byl přijat.

záštity ČKA akci

„Inventura

2. Dny zahradní a krajinářské tvorby s tématem "V přízemí" (25. ročník konference)
Typ akce:
Letošní téma je „PŘÍZEMÍ“ krajiny v urbanizované i volné krajině.
Travnaté porosty luční i rekreační, záhony, mokřady, podrosty v
lesích i v zemědělské krajině nebo nivách řek jsou důležitou součástí
práce krajinářských architektů, zahradních návrhářů, zahradníků,
arboristů i úředníků, je jim věnována velká pozornost při výuce i
výzkumu. I PŘÍZEMÍ se týká klimatická změna a ztráta biodiverzity, i
tam platí imperativ udržitelnosti. Program se dělí do čtyř bloků: Po
úvodním s širším náhledem do problematiky přijdou tři odborné.
Druhý blok propojí udržitelnost a ekonomiku, třetí je environmentální,

čtvrtý se věnuje lidem a krajině v sídlech i mimo ně. Uslyšíte
odborníky z našich i jiných oborů včetně humanitní sféry. Dozvíme se
novinky z Evropské komise, o plánování dotačních programů, uvidíte
příklady neotřelých způsobů obnovy a managementu různých porostů
s koňmi nebo s tankem. Nebudou chybět ukázky povedených projektů
a uslyšíte i o jejich bolestech. Připomeneme si, jak důležitý je kvalitní
veřejný prostor a krajina pro člověka.
Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Dny zahradní a
krajinářské tvorby s tématem "V přízemí".
PRO: 10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: D. Hlouch, P. Hoffman
Návrh byl přijat.
VI. PRACOVNÍ SKUPINY
1. PS Zahraničí
- Baukultur Agency – zajistit podrobnější informace z rakouského webu
2. PS Urbanismus
snaha PS U o iniciování dokumentu "Obecné principy příspěvků privátních
investorů do veřejné sféry"
Důvody (dle e-mailu H. Zachové):
1/ jde o součást činnosti samospráv, kterou stát zanedbal (nepomáhá samosprávám v
orientaci v této nové aktivitě)
2/ principy vznikají už několik let spontánně, některé samosprávy disponují různými
zkušenostmi
3/ příprava Obecných principů pod gescí ČKA pomůže regionům (Obecné principy jako
užitečný nástroj pro samosprávy a městské architekty)
4/jde o důležitý protikorupční materiál
5/ČKA zároveň může zdůraznit nutnost odborné přípravy rozvoje území za účasti kvalitních
urbanistů i architektů

VII. RŮZNÉ
1. Termíny zasedání představenstva na 1.pololetí 2022
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje následující termíny zasedání pro první
pololetí roku 2022: 11. leden, 1. únor, 1. březen, 5. duben, 3. květen, 7. červen.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: D. Hlouch, P. Hoffman
Návrh byl přijat.
2. Slavnostní vědecká rada Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava
- Termín dne 20. 1. 2022
- Vyřešena účast za představenstvo – Z. Trefil
3. Společné zasedání orgánů
- Navrhovaný termín v lednu – před zasedáním představenstva 11. ledna
4. Architekti Pro bono
- Poděkování iniciátorovi akce arch. J. Lvovi na Galavečeru
5. Památník A. Loose
- Info o sbírce
6. Propagace veřejných zakázek na webu

