ZÁPIS
V. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2022
DNE 3. 5. 2022 V PRAZE
ČAS OD 10:00
Přítomni: P. Hoffman, J. Kasl, L.Kolaříková, P. Lešek, P. Martinek, O. Remeš, O.
Rys, K. Salzmann, P. Tej (do 14.15), Z. Trefil, M. Zdebská, S. Žerava
Kancelář: D. Mošnerová, D. Rybková, M. Kopeček
Hosté: P. Buryška (od 13.30), J. Plos (od 13.30)
1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení programu V. zasedání představenstva a doplnění programu
3. Projednání schváleného programu
Program:
I. VOLBY PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ
II. ÚVOD
III. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
IV. HLAVNÍ TÉMATA
V. PROVOZNÍ AGENDA
VI. KAUZY
VII. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VIII. RŮZNÉ
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.
I.

VOLBY PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ

II. ÚVOD
Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva 3. 5. 2022.
setkání profesních komor – M. Kopeček referuje o setkání – domluva na obnovení
pravidelných setkání zástupců komor s předsedou vlády
jednání k aktualizaci PASK – nyní poslední neformální kolo připomínek, potom půjde do
mezirezortu
jednání pracovní skupiny MMR pro územní plánování
BIM – průběžná jednání, řešíme dalšího zástupce do naší pracovní skupiny (doplnění k A.
Markovi a M. Kopečkovi); P. Martinek informuje o požadavku ACE na všechny členské státy
o možných legislativních překážkách procesu digitalizace stavebnictví
Nový úkol 22/05/01: Připravit dopis pro ACE na téma legislativních překážek digitalizace
Odpovídá – P. Martinek, M. Kopeček, A. Marek
T – 15. 5. 2022
III.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

20/07/01: Připravit návrh na zefektivnění CŽV – propojení s ČKAIT, možnost bonifikace
u profesního pojištění (MARSH)

Odpovídá – Z. Trefil (ČKAIT), D. Mošnerová (MARSH)
T – leden 2021
Update 5. 4. 2022 – Z. Trefil informoval, že proběhlo několik schůzek jak se zástupci VŠ,
tak v rámci PS Vzdělávání
Update 3. 5. 2022 – Z. Trefil – včera pracovní schůzka BIM/vzdělávání, ze které vzešlo
několik témat a úkolů – 1/ vypsat anketu v Newsletteru – co by členové rádi viděli v CŽV
k tématu počítačové gramotnosti a digitalizace – Z. Trefil připraví návrh otázek, půjde
v příštím Newsletteru; 2/ zapojení ČASu do CŽV – ČAS nabídl uspořádání seminářů
k tématu BIM; 3/ setkání zástupců vysokých škol k CŽV – anketa směrem ke studentům
(digitalizace ve stavebnictví – iniciativy T. Lejska); 4/ kompatibilita programů CŽV mezi
ČKA a ČKAIT – nutnost sjednotit délku trvání běhů a bodové ohodnocení, zpoplatnit
zveřejnění komerčních seminářů (viz ČKAIT)
Nový úkol 22/05/02: Projednat změnu ve vedení PS Vzdělávání s prof. Lábusem
s ohledem na posun těžiště PS k CŽV, připravit na příští zasedání.
Odpovídá – J. Kasl, Kancelář
T – 30. 5. 2022
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
Update z 5. 4. 2022 - Řešeno na schůzce s I. Bartošem, který se k naší snaze staví
pozitivně, tj. následně se lze na toto odkazovat při jednání s dalšími osobami z MMR; MŽP
dále v jednání
Update 3. 5. 2022 – příští týden schůzka s náměstkem MMR R. Sršněm; O. Remeš
plánuje setkání s J. Krutákovou (výbor pro ŽP Poslanecké sněmovny)
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
Update 3. 5. 2022 – AI + ACE – informace o plánu ACE upořádat vlastní dvoudenní valnou
hromadu na konci listopadu 2022 v Praze. Od ČKA se předpokládá organizační součinnost
a nebude mít dopad do rozpočtu komory. První den valné hromady proběhne konference
na téma budoucnosti digitálních nástrojů v projektování – AI, vliv na profesi a společnost.
Organizace konference za ACE – Pavel Martinek v rámci grantu creative europe.
Nový úkol 22/05/03: Promyslet, co vše lze za nás v rámci VH ACE prezentovat – ČCA,
DESET, co dál? Prověřit možnost pronájmu FA ČVUT pro VH ACE.
Odpovídá – P. Martinek, Kancelář
T – 30. 6. 2022
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
21/07/02: 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
Update 3. 5. 2022: Schůzka domluvena na 10. 5.

21/08/01: – Nastavit podmínky spolupráce při publikační činnosti ČKA a ČKAIT
Odpovídá: Kancelář
T – leden 2022
Update 5. 4. 2022: Velice úzká spolupráce při komunikaci podpory / nabídce zaměstnání
pro uprchlíky z Ukrajiny (vydána společná TZ, koordinace činnosti), spolupráce je
intenzivnější a směřuje k recipročnímu poskytování prostoru v médiích obou komor
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
Update 5. 4. 2022: O. Remeš informoval, že po jednání na ČKAIT je potřeba definovat
pojem „krajinářská stavba“, jinak v zásadě existuje shoda
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 3. 5. 2022: Konference ECAP – P. Martinek seznámIl představenstvo se stavem a

otevřenými otázkami s MMR. Příští schůzka na MMR 18.5. za účelem potvrzení mluvčích navržených
za ČKA. Potvrzení koordinátorů jednotlivých bloku – affordable housing – 2 bloky a 1,5 h – Kohout,
Tichý; zahraničí 1,5h – Návrat; udržitelnost – Lešek. Přetrvávající sporné body s MMR – key note
speaker, raut, exkurze, katalog. Nejvíce chybí určení mluvčích za udržitelnost – návrh Bauchplan, Carl
Backstand (White arch), další v jednání. Otázka financování jednotlivých hostů – není v tuto chvíli plně
pokryto, chybějící finance na katalog. ČKA navrhuje uspornější řešení společenského rautu – místo lodi
Pražská křižovatka, CAMP, rezidence primátora aj – nutnost souhlasu Úřadu vlády. K. Salzmann
vznesla dotaz na zastoupení krajinářských architektů, P. Martinek počítá s irským KA.
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
Ve spolupráci s PS Standardy a honoráře PS KA zpracuje Standardy pro Koncepci
uspořádání krajiny a Standardy pro Krajinný plán.
Odpovídá: PS Krajinářská architektura, PS Standardy a honoráře
T – duben 2022
Update 5. 4. 2022 – PS připravuje návrh standardů, následně předloží představenstvu a
širší odborné veřejnosti; až poté bude diskutováno na OTTA
Termín: červen 2022
21/11/02: Sjednat schůzku J. Kasla s předsedou Svazu měst a obcí a s předsedou
Sdružení místních samospráv – téma územní plánování a pořizování
Odpovídá: Kancelář
T – leden 2022
Schůzka s SMS proběhla 23.2.
Update 5. 4. 2022: Schůzka s předsedou SMO ČR proběhne po VH (termín v řešení)
22/03/01: Připravit přehled pohledávek dle členění (neplatiči, z obchodních vztahů atd.)
Odpovídá: Kancelář
T – 31. 3. 2022
Úkol splněn
22/04/01
Připravit návrh grantového programu – vyhlášení grantových výzev z fondu PRAK
Odpovídá: Kancelář
Termín: 3. 5. 2022

Update 3. 5. 2022: Návrh předložen, bude dále rozpracován a předložen na příští
představenstvo.
22/04/02
Oslovit SMO ČR se zájmem spolupodílet se na tvorbě „Rukověti zastupitele“ Dtto MV.
Odpovídá: Kancelář
Termín: průběžně
22/04/03
Představenstvo ukládá Kanceláři připravit dopis/stanovisko/doporučení – pokud investor
má v úmyslu provést změnu realizovaného díla, má nejprve kontaktovat autora.
Odpovídá: Kancelář
Termín: 3. 5. 2022
Úkol trvá
22/04/04
Představenstvo ukládá Kanceláři připravit návrh podmínek, za jakých by bylo možné
zařadit KAPLICKY INTERNSHIP jako jednu z cen PDP
Odpovídá: Kancelář
Termín: 3. 5. 2022
Úkol splněn (viz bod v sekci Různé)
III.

HLAVNÍ TÉMATA

Valná hromada
- reflexe proběhnuvší části
- rozhodnutí o termínu pokračování
možnost uspořádat někdy před VH neformální setkání (asi OTTA) na vydiskutování
důležitých témat
možnost dvoudenní VH, spojené s přednáškou na aktuální téma – případně dát do
závěrečného usnesení jako úkol pro VH 2023
diskuze ke způsobu prezentace činnosti pracovních skupin
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje termín pokračování přerušené valné
hromady v Olomouci na 16. 6. 2022 od 11.00.
PRO: 12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.
IV.

PROVOZNÍ AGENDA

1. Členské příspěvky
Arch. Parma – žádost o splátkový kalendář
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje splátkový kalendář pro M. G. Parmu
k úhradě pokuty uložené Stavovským soudem (50.000,- Kč), výše splátek 500 Kč
měsíčně.
Pozměňovací návrh – 2 splátky po 25 tis. – první k 31.12. 2022, druhá 31.12.2023
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Tej
Návrh byl přijat.

1/ Ing. arch. Karel Božek, Gen. Šimka 1456/65, 690 03 Břeclav, ČKA 00162 (viz příloha) –
odložení splatnosti do 31. 10. 2022

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje odložení splatnosti členského příspěvku za rok
2022 Ing. arch. Karlu Božkovi do 31. 10. 2022.
PRO:
11
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Tej
Návrh byl přijat.
2/ Ing. arch. Vladimír Chadima, Palcary 15, 635 00 Brno, ČKA 02727 (viz příloha) – odložení
splatnosti do 30. 6. 2022.
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje odložení splatnosti členského příspěvku pro rok
2022 Ing. arch. Vladimíru Chadimovi do 30. 6. 2022.
PRO:
11
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Tej
Návrh byl přijat.
3/ Ing. arch. Ivona Záklasníková Navrátilová, Kšírova 187, 619 00 Brno, ČKA 02780 (viz
příloha) – snížení na 3.897,50 Kč
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje snížení členského příspěvku pro rok 2022 Ing.
arch. Ivoně Záklasníkové Navrátilové na částku 3.897,50 Kč.
PRO:
11
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Tej
Návrh byl přijat.
2. Kancelář
- výkaz hospodaření k 30. 4. 2022
představenstvo vzalo na vědomí

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje rozpočtové opatření – přesun 150 tisíc z rezervy do
položky valná hromada.
PRO:
12
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.
- návrh na mimosoudní vyrovnání s bývalou účetní firmou

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s uzavřením soudního smíru se společností
PRIMASKA KS, s.r.o., v likvidaci za předpokladu úhrady maximálně ve výši 130.000,- Kč.
PRO:
12
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Nepřítomen:
Návrh byl/nebyl přijat.
3. Záštity
1. Místo pro život /srovnávací výzkum/
Typ akce:

Místo pro život je srovnávací výzkum, který monitoruje kvalitu
života obyvatel a životního prostředí v jednotlivých krajích České
republiky. Veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich
regionu a jeho vývoj. Mediálním partnerem je VLM (Deník).
Konkrétně odborné partnerství s ČKA spočívá v možnosti využití

Termín konání:

Místo konání:
Organizátor:
Záštita ČKA:
Jiné záštity:
Návrh usnesení:
PRO:
11
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.

loga na logopanelu partnerů. Zároveň bude možnost volné
propagace výzkumu našimi členy.
Celoroční akce, momentálně probíhá sběr dat a vyhodnocení,
následovat bude příprava eventu a datové výstavy dne 21. června
2022, výstava bude v červenci a srpnu 2022). Na podzim se pak
vyhlašuje vítěz kategorie „Odpovědná aktivita roku“.
Praha (konkrétní místo konání je aktuálně v jednání)
Communa s.r.o.
Ne
Ne
Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Místo pro život“
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 1

2. Náplavka – Okna do světa (architektury)/pohyblivý event/
Typ akce:

Termín konání:
Místo konání:
Organizátor:
Záštita ČKA:
Jiné záštity:
Návrh usnesení:
PRO:
12
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.

Pracovní název „pohyblivý event“ pořádaný v rámci umístění
Revitalizace pražských náplavek mezi 40-ti nejlepšími evropskými
stavbami v prestižní přehlídce Mies van der Rohe Award 2022. V
návaznosti na předjednané vystoupení reprezentantů ČKA na eventu
by rádi požádali o záštitu ČKA. V rámci eventu bude v Praze
přítomná delegátka Mies van der Rohe Award. Ocenění je velkou
poctou naší práce v Praze, která umožnila tomuto
veřejnoprostorovému projektu vzniknout.
Stavba z České republiky postoupila naposledy do nejužšího výběru
ceny před 13-ti lety a historicky celkově jen v sedmi případech,
přičemž mezinárodní konkurence a počet staveb, ze kterých porota
vybírá, se neustále zvyšuje.
Letošní ročník díky covidovému odkladu zahrnuje nominace za 3roky
(2018-21), tzn. je výběr proveden z mnohem více staveb, než
kdykoli předtím (konkrétně 532 nominovaných ze 41 evropských
zemí) a o to cennější je naše účast v nejužším výběru 40-ti
nejlepších evropských realizovaných projektů.
Event si klade za cíl zároveň ukázat společensko-kulturní podstatu
projektu a jeho rozkročení mezi „everyday architecture“ a
nadčasovým zapojením současné vrstvy do historického
architektonického souboru Prahy.
28. května 2022
Tři místa, a to CAMP Praha, galerijní kobka 10 na Náplavce a na lodi
(A) Void Floating Gallery
Ing. arch. MgA. Petr Janda
Ne, jde o jednorázovou akci v souvislosti s oceněním a z toho
vyplývajícího zadání pořadatele Mies van der Rohe Award 2022
Přislíbena záštita primátora hlavního města Prahy
Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Náplavka – Okna
do světa (architektury)“
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0

3. Pojďme dělat město (nebo ves) III – Potenciál malého města /konference/

Typ akce:

Termín konání:
Místo konání:
Organizátor:
Záštita ČKA:
Jiné záštity:
Návrh usnesení:
PRO:
12
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.

Konference naváže na loňský ročník, který byl zaměřen na
městského architekta a proběhl v říjnu v Praze a Dolních Břežanech.
Těšil se významné účasti i přes pandemickou situaci – 45 účastníků
fyzicky a 25 on-line. Loňská konference přitom sama navázala první
ročník, který proběhl v roce 2017 ve Žďáru nad Sázavou. Díky
tomu, že se v roce 2021 nekonala ani konference Platformy
městských architektů to bylo jediné setkání na toto téma.
Konference bude vítaným zdrojem informací pro aktualizaci Politiky
architektury a stavební kultury, tak jako tomu bylo v loňském roce a
navíc i inspirativním setkáním před koncem volebního období obcí a
měst, kde je možné rekapitulovat a podělit se o zkušenosti.
Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou
veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. K účasti
vyzvou doktorandy s příbuznými výzkumy, architekty činné v
pozicích městských/obecních architektů, zástupce neziskových
organizací pečujících o prostředí a komunální politiky.
Tématy konference budou příklady péče o prostředí malého a
středního města se zaměřením na Litomyšl, zkušenosti s úlohou
jednotlivých aktérů, zejména politiky, městského architekta a
úředníka a nové možnosti v návaznosti na aktualizaci Politiky
architektury a stavební kultury ČR. Cílem konference bude
pokračování platformy pro setkávání a sdílení zkušeností a informací
malých a středních obcí a měst.
2. a 3. června 2022
Obec Líbeznice – víceúčelový sál u fotbalového hřiště
Ing. arch. Petr Lešek, Ing. arch. Petr Buryška, Ing. arch. Adéla
Chmelová (FA ČVUT), Ing. arch. Jan Šedo, Ing. arch. Roman
Bukáček (Pojďme dělat město)
Ano (2017, 2021)
Ano – ČVUT (SVK konference), Nadace české architektury
Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Pojďme dělat
město (nebo ves) III: Potenciál malého města“
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0

V. KAUZY
DR 2021-13 „Stížnost na autorizovaného architekta“
Postoupení rozsudku.
Představenstvo vzalo na vědomí
DR 2021-24 „DR ČKA proti neplatičům čl. příspěvku 2021“
Podnět ke zrušení pravomocného rozsudku Sts (úmrtí J. Kantnera).
Představenstvo rozhodlo
DR 2021-24 „DR ČKA proti neplatičům čl. příspěvku 2021“
Postoupení rozsudku.
Představenstvo vzalo na vědomí

VI. PRACOVNÍ SKUPINY

1. PS Digitalizace
Představenstvo bere na vědomí rezignaci Martina Rosy na členství v PS Digitalizace.
2. PS Krajinářská architektura
Představenstvo bere na vědomí rezignaci Marka Holána na členství v PS Krajinářská
architektura.
Návrh usnesení: Představenstvo jmenuje novým členem PS Krajinářská architektura
Terezu Mácovou.
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.

VII. RŮZNÉ
1. P. Buryška (doktorand J. Plose)
- představení disertační práce, diskuze o přínosech pro ČKA
Nový úkol 22/05/04: Rozeslat členům představenstva
k připomínkám. Zaslat P. Buryškovi náměty a připomínky.
Odpovídá – Kancelář, představenstvo
T – září 2022

prezentaci

P.

Buryšky

2. Zástupci ČKA v autorizační radě
- debata ke způsobu nominování
Při příštím kole nominací by měla proběhnout předem debata v příslušných pracovních
skupinách a na představenstvu – dát do podkladů cca 2 měsíce před koncem funkčního
období.
3. KAPLICKY INTERNSHIP
- info o jednání s KI
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s tím, že se KAPLICKY INTERNSHIP stane
součástí Přehlídky diplomových prací.
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.
4. Termíny zasedání představenstva pro 2. pololetí
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje termíny zasedání pro 2. pololetí 2022
takto: 19. července, 6. září, 4. října, 1. listopadu, 6. prosince
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.
5. Informace o projektu Staroměstská brána
- diskuze o možném „opravném“ stanovisku na základě nových informací
J. Kasl informoval o seznámení s projektem – rozšíření veřejného prostoru směrem
k nábřeží. L. Kolaříková – Komora by se neměla stavět do pozice arbitra, spíše by měla
otevírat prostor pro odbornou debatu.
6. Pracovní skupina MMR pro územní plánování

- nominování náhradníka za M. Svobodu
Návrh usnesení: Představenstvo nominuje S. Žeravu zástupcem ČKA v pracovní
skupině MMR pro územní plánování.
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.
7. Ombudsman
www.domek.ochrance.cz
napsat dopis – doporučení na úpravy webu – upozornění na správní lhůty, odkaz na náš
web
Nový úkol 22/05/05: Připravit návrh dopisu k odeslání veřejnému ochránci práv.
Odpovídá – M. Zdebská
T – 31. 5. 2022
8. Odvolací senát představenstva
Návrh usnesení: Představenstvo jmenuje odvolací senát představenstva ve složení L.
Kolaříková, O. Rys, O. Remeš.
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Tej
Návrh byl přijat.

