ZÁPIS
Z IX. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015
DNE 10. 9. 2015
ČAS OD 10:00 HODIN DO 16:00 HODIN
Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar (od
10:25), M. Košař, P. Martinek, M. Svoboda, M. Volf
Omluveni: R. Václavík
Kancelář: M. Špačková, E. Faltusová, Z. Hošková
Hosté: P. Rada, V. Šebek
1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu IX. zasedání představenstva a doplnění programu
3. Projednání schváleného programu
Program:
I. ÚVOD
II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
III. HLAVNÍ BODY
IV. NEPROJEDNANÉ BODY Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
V. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
VI. PROVOZNÍ AGENDA
VII. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VIII. RŮZNÉ
Hlasování o navrženém programu.
U15/09/10/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
Pro: 10
Proti:
0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: Václavík, Cieslar
Návrh byl přijat.
I.

ÚVOD

1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 11. 8.
2015.
Informace I. Plicka o průběhu připomínkového řízení o novele Stavebního zákona.
Informace P. Martinka o jednání s Marsh – v návaznosti na dotazník a jednání ACE.
E. Faltusová informovala o jednání s Marsh ohledně průběhu jednání o smlouvě.
Informace o jednáních s ministrem dopravy a ministrem průmyslu a obchodu.
Informace sekretáře o aktuálním stavu a průběhu jednání ohledně novely zákona 360.
Sekretář zašle všem členům představenstva aktuální podobu novely zákona 360 a poslední
podobu novely Památkového zákona.
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Informace i. Plicky o Žofínském fóru a setkání se s ředitelem V. Fidlerem z MMR - domluvená
schůzka ohledně manuálu – sekretář vyjedná konkrétní termín schůzky.
Diskuze o seminářích MMR o ZVZ v krajích a potřeba do krajů seminářů poslat zástupce ČKA.
Dohoda na intenzivním a masívním postupu na podporu honorářů v Poslanecké sněmovně a
Senátu.
Bude aktualizován seznam poslanců a jednání Liga za architekturu. Členové představenstvo
pošlou sekretáři možné další kontakty na poslance a senátory.
Hlasování o návrhu usnesení:
U15/09/10/02: Představenstvo pověřuje Kancelář navázáním kontaktu s MMR za účelem
zajištění účasti zástupce ČKA na seminářích připravovaných k novému ZVZ.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: Václavík
Návrh byl přijat.
Informace sekretáře o připravované smlouvě o spolupráci s NPÚ A NTM.
Informace sekretáře o vyhlášení dotační výzvy na pořízení územních plánů a jejich změn.
Vyhlášení dalších výzev je sledováno a představenstvo i členská základna bude informována.
Informace J. Šafra o návštěvě indonéské delegace v Kanceláři ČKA.
Představenstvo bere informace na vědomí.
2. Informace o změně organizační struktury Kanceláře ČKA.
Informace o změnách ve vnitřním organizačním řádu Kanceláře ČKA a vlastní struktury
kanceláře.
Vysvětlení změn a předloženého dokumentu I. Plickou a E. Faltusovou v návaznosti na dobu 3
měsíců, kdy byla E. Faltusová pověřena řízením Kanceláře ČKA.
Diskuze o návrhu pověřit sekretáře výkonem funkce ředitele.
I. Plicka shrnul diskuzi, že se nejedná o sloučení funkcí, pouze výkonem funkce ředitele bude
dočasně pověřen sekretář, pozice ředitele se neruší, zůstává, ale není samostatně obsazena.
Jedná se o přechodný stav pro fungování Kanceláře, který bude následně vyhodnocen.
Hlasování o návrhu usnesení:
U15/09/10/03: Představenstvo dočasně pověřuje Marii Špačkovou výkonem funkce ředitele
Kanceláře ČKA.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: Václavík
Návrh byl přijat.
E. Faltusová informovala o drobných úpravách organizačního řádu Kanceláře ČKA.
I. Plicka podal doplňující informace o principu navržených úprav.
Diskuze o úpravě vnitřního organizačního řádu Kanceláře ČKA.
Hlasování o návrhu usnesení:
U15/09/10/04: Představenstvo schvaluje Organizační řád Kanceláře ČKA v předložené
podobě.
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Pro: 9
Proti:
Nepřítomen: Václavík, Volf
Návrh byl přijat.

1

Zdržel se: 0

3. Informace o Poctě ČKA.
Informace Z. Hoškové o doporučení odborné poroty ohledně udělení Pocty ČKA.
Hlasování o návrhu usnesení:
U15/09/10/05: Představenstvo schvaluje na doporučení odborné poroty jako laureáta
POCTY ČKA 2014 navrženého kandidáta.
Pro: 8
Proti:
0
Zdržel se: 2
Nepřítomen: Václavík, Volf
Návrh byl přijat.

4. Informace – Intranet – představenstvo
Informace spuštění úložiště představenstva na webu ČKA.
Informace o fungování úložiště a přístupech.
Připravují se i úložiště pro Dozorčí radu a Stavovský soud a pracovní skupiny.
Představenstvo bere informace na vědomí.

I.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Kalendář aktuálních seminářů a konferencí bude předložen na představenstvu v září.
Podání informace.
Informace sekretáře o průběhu přípravy seminářů – informaci o konkrétních termínech pošle
kancelář emailem cca do konce září, po domluvě konkrétních termínů s MMR, Krajskými úřady
a Poslaneckou sněmovnou, se kterými Kancelář termíny vyjednává.
Diskuze ohledně aktualizace seznamu zástupců ČKA, kteří ČKA zastupují v jednáních
s institucemi veřejné správy a poradních orgánech.
Kancelář aktualizaci zpracuje a ověří aktuálnost údajů.
Pověření kanceláře k prověření.
Hlasování o návrhu usnesení:
U15/09/10/06: Představenstvo pověřuje Kancelář aktualizací seznamu osob zastupujících
Komoru při jednáních ve struktuře veřejné správy.
Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: Václavík
Návrh byl přijat.
Vytvoření samostatné stránky České ceny za architekturu na webu ČKA, stejně jako má
přehlídka diplomních projektů.
Úkol trvá.
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Nadační fond ARCUS - Bude řešeno v Ostravě na výjezdním zasedání – hlavní bod bude nadační
fond.
Na představenstvo v září bude připraveny možnosti a varianty možností dalšího využití fondu.
Diskuze o struktuře a dalším fungování nadačního fondu. Potřeba rozlišit co by byla činnost
Komory a co nadačního fondu.
Na představenstvo v září bude připraveny možnosti a varianty možností dalšího využití fondu.
Podání informace.
Bude projednáno na výjezdním zasedání v Ostravě jako hlavní bod.
Koordinaci přípravy bodu na jednání představenstva v Ostravě zajišťuje M. Svoboda, J. Kizska a
právní oddělení Kanceláře ČKA.
Představenstvo ukládá PS pro hospodářskou činnost ve spolupráci s kanceláří transformovat
uzavřenou smlouvu se společností Deloitte tak, aby byla změněna z barterového plnění na plnění
finanční.
Informace o průběhu jednání se společností Deloitte.
Informace E. Faltusové o nekomunikaci společnosti Deloitte.
Představenstvo souhlasí s konáním výjezdního zasedání 6. 10. 2015 v Ostravě. Zasedání bude
mít (i) uzavřenou pracovní část; (ii) setkání s místními architekty, politiky a veřejností; (iii)
neformální společenský večer. Program veřejné části připraví kancelář ve spolupráci s arch.
Cieslarem a Václavíkem.
Podání informace.
Základní informace sekretáře ohledně organizace a průběhu výjezdního zasedání představenstva
v Ostravě.
Informace o skladbě programu.
Podrobné informace o programu i průběhu a organizaci výjezdního zasedání budou zaslány
emailem.
Shrnutí diskuze bodu Soutěže - v září budou hlavním bodem opět soutěže.
Veškeré otázky k soutěžím, které je potřeba diskutovat, budou poslány sekretáři a ten předá
PS Soutěže ke zpracování.
Úkol splněn. (další info v části Hlavní body, bod Soutěže)
Sekretář domluví termín schůzky s MMR v návaznosti na pracovní materiál PS Standardy.
Podání informace.
Termín v jednání. Informace z MMR, že schůzka se bude konat až po té co skončí probíhající
připomínkové řízení k novele Stavebního zákona.
Představenstvo schvaluje text výzvy pro výběr pořádající agentury České ceny za architekturu.
Úkol splněn – bylo zveřejněna a rozeslána výzva na produkční agenturu.
Představenstvo souhlasí na základě výběrového řízení s pokračováním spolupráce s MARSH
jako makléřem a ČSOB Pojišťovnou jako pojistitelem. Představenstvo pověřuje J. Hájka a D.
Rybkovou dalšími jednáními s MARSH a ČSOB Pojišťovnou s cílem uzavření dodatků stávajících
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smluv – dva limity základního pojištění, nastavení pravidel provize pro Komoru, případně další
dílčí doplňky.
Podání informace.

II.
1.

HLAVNÍ BODY
Soutěže

Prezentace M. Svobody.
Informace o připravovaných kartách porotců – příprava formuláře, informace o dobrovolném
vyplnění porotcům.
Diskuze o možnostech zadávání městských / obecních veřejných zakázek formou soutěže.
Diskuze o potřebě srovnat a vyjasnit co dělá městský architekt, jak zadávat územní plány
M. Svoboda zdůraznil, že je potřeba mít co nejširší okruh možností.
Diskuze a srovnání útvaru hlavního architekta v minulosti a městskými architekty dnes.
Potřeba, aby co nejvíce veřejných zakázek bylo zadáno soutěží.
Diskuze ohledně témata hlavní architekt.
Otázka městský architekt bude jedním z hlavních témat na jednom z budoucích zasedání
představenstva.
M. Košař se ujme garance nad tématem městský architekt v rámci PS Urbanismus.
Křivka cen a odměn, porovnávání a následně diskuze na toto téma.
Diskuze o stanovení investičních nákladů stavby a problematice s tím spojené. Potřeba
zodpovědnosti porotců ohledně reálné stanovení investičních nákladů v soutěžích.
Diskuze o práci porotců a o všeobecná diskuze o jednotlivých bodech prezentace.
Diskuze ohledně nezávislosti porotců a problematiky odstoupení z poroty.
Otázky ohledně řešení problematiky požadavků referencí v soutěžích.
2.
2.1

Česká cena za architekturu
Výběr agentury pro přípravu a pořádání

Informace Radka Kolaříka o průběhu výběrového řízení.
Informace sekretáře o zpětné vazbě oslovených agentur.
Diskuze ohledně vizuálního stylu.
2.2

Grémium.

Informace Radka Kolaříka o návrhu složení Grémia.
Diskuze o návrhu členů grémia.
Hlasování o návrhu usnesení:
U15/09/10/07: Představenstvo schvaluje Grémium v tomto složení: R. Kolařík, I. Plicka,
P. Hnilička, J. Šafer, P. Martinek, M. Svoboda a P. Velička.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: Václavík
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Návrh byl přijat.
Diskuze o složení výběrové komise na výběr produkční agentury ČCA.
Hlasování o návrhu usnesení:
U15/09/10/08: Představenstvo schvaluje výběrovou komisi na výběr produkční agentury
v tomto složení: členové Grémia a maximálně 4 odborní experti přizvaní Grémiem.
Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: Václavík
Návrh byl přijat.

Členům grémia budou rozeslány otázky a odpovědi na dotazy produkčních agentur.

III.

NEPROJEDNANÉ BODY Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

IV.

DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

V.

PROVOZNÍ AGENDA

-

-

1.

Záštity

2.

Vzdání se autorizace na vlastní žádost

1) Žadatel: doc. Ing. arch. Jarmila Ledinská, CSc, Čápkova 41/44, 602 00 Brno, číslo
autorizace 01 876
Žádost: doručena na ČKA dne 22. 6. 2015/972
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2014
2) Žadatel: Ing. arch. Pavel Tomíšek, Podpěrova 7, 627 00 Brno, číslo autorizace 01
028
Žádost: doručena na ČKA dne 29. 6. 2015/1011
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 30. 6. 2015
3) Žadatel: Ing. arch. Tomáš Vojtěchovský, náměstí Svobody 18, 348 15 Planá, číslo
autorizace 01 888
Žádost: doručena na ČKA dne 22. 7. 2015/1105
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 30. 6. 2015
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4) Žadatel: Ing. arch. František Péč, Nad Šárkou 40, 160 00 Praha 6, číslo autorizace
00 330
Žádost: doručena na ČKA dne 10. 8. 2015/1169
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2014
Hlasování o návrhu usnesení:
U15/09/10/09: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace: doc. Ing. arch.
Jarmile Ledinské, CSc., Ing. arch. Pavlu Tomíškovi, Ing. arch. Tomáši Vojtěchovskému a Ing.
arch. Františku Péčovi.
Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: Václavík
Návrh byl přijat.

VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
1. Zpráva sekretáře ČKA o činnosti PS ČKA; doplněno aktuálními vstupy předsedů a členů PS
ČKA.
Standardy a honoráře
- Kalkulačka aktualizace
- Probíhají koordinační schůzky ČKA a ČKAIT v rámci společné pracovní skupiny
- Projednávání pracovního materiálu ČKA ohledně Standardů se ČKAIT
- Věrou Jourová – ochrana spotřebitele – bude 20. 10 v Třebíči – v jednání možnost
setkání se i se zástupci ČKA
- Příprava manuálu pro MMR – v jednání termín schůzky s náměstkem Blechou a
ředitelem Fidlerem z MMR
- Spolupráce s PS Urbanismus na části kalkulačky Územní plány
Památková péče
- Příprava konference 11/2015
- Informace o dohodě o možnosti podepsání smlouvy o spolupráci s NPÚ – připravuje se
návrh Smlouvy
- Smlouva s NTM – připravuje se návrh smlouvy
Legislativa
- Stavební zákon – informace o probíhajícím připomínkovém řízení, bude pokračovat 14.
a 16. 9. 2015
- Příprava tiskové zprávy Stavební zákon – TS bude vydána po ukončení připomínkového
řízení – během řízení dochází k mnoha zásadním změnám
- Zákon 360 – schváleno Vládou – předáno do Poslanecké sněmovny – jednání s výbory
v návaznosti na Honoráře
- Zákon o znalcích
- Autorský zákon
- Informace o dalších probíhajících připomínkových řízeních
Urbanismus
- Příprava konference na téma Územní plánování a vyhlášených dotačních výzev
v Poslanecké sněmovně – hlavní téma pracovní schůzky pracovní skupiny
- Příprava obsahu a struktury seminářů ČKA, které budou následovat semináře pořádané
na téma ÚP MMR v jednotlivých krajích – spolupráce s MMR
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-

Příprava příspěvků na semináře MMR pro kraje, kde Komora dostala prostor
Koordinace přípravy seminářů ÚP pro kraje – ČKA a MMR
Informace o Konferenci Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny,
Lednice 24. a 25. 9.
Spolupráce na kalkulačce za ÚP s PS Standardy a honoráře

Krajinářská architektura
- Práce na Standardech za PS KA
- Spolupráce PS na přípravě výstavy SOUČASNÁ KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
VISEGRÁDSKÝCH ZEMÍ 2015 – vyzváni všichni autorizovaní architekti ohledně možnosti
přihlášeny svých děl na výstavu
Zahraniční aktivity
- Proběhla schůzka PS s parlamentní komisí z Indonésie, která má v gesci architekturu a
bydlení – jednání o možnostech budoucí spolupráce
- Dopis Švédské komoře architektů – ochrana autorských práv
- Informace o aktuální účasti na pracovní jednání ACE v Bruselu (P. Martinek) – ČKA
bude koordinovat Standardy a honoráře v rámci pracovní skupiny ACE
- Informace o dotaznících ACE ohledně pojištění
- V rámci ACE – jsme aktivní ve skupině pro BIM – na listopadové představenstvo bude
předloženo stanovisko k BIM v rámci ACE
Soutěže
- Hlavní téma programu představenstva
- Proběhla pracovní schůzka PS
- Spolupráce na manuálu s pracovní skupinou Standardy a honoráře
Vzdělávání
- Příprava svolání grémia rektorů a děkanů v návaznosti na vyhlášení vítěze Přehlídky
diplomových prací
- Příprava OTTA – uplatnění studentů v praxi
Česká cena za architekturu
- Práce na odpovědích na otázku produkčních agentur v rámci probíhajícího výběrového
řízení
Zmíněna možnost zaměření jednoho čísla Bulletinu ČKA všeobecně na zahraniční zkušenosti a
zaměření dalšího čísla na problematiku Standardů.

2. Výjimka ze soutěže – Národní divadlo
Informace M. Svobody o žádosti o výjimku.
Diskuze o investičních nákladech.
Informace a diskuze o obsahu odevzdávané dokumentace v 1. kole.
Diskuze o pracnosti úkolů v zadání soutěže a definování zadání obsahu.
Shrnutí diskuze – zadání je nejednoznačné, je potřeba jednat s vedením Národního divadla
ještě před odhlasováním výjimky.
Diskuze zda jsou odsouhlaseny podmínky soutěže porotou.
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Kancelář zorganizuje schůzku s ředitelem Národního divadla – pro jednání o podmínkách
soutěže a organizaci soutěže.
O výjimce nehlasováno.

VII.

RŮZNÉ

ZASEDÁNÍ UKONČENO V 16 HODIN.
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