PROGRAM
XI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015
DNE 3. 11. 2015
ČAS OD 10H DO 18H
Přítomni: I. Plicka, J. Šafer, P. Hnilička (17h20), P. Martinek, K. Cieślar, R. Kolařík, M. Košař,
K. Salzmann (10h30-12h), M. Svoboda, R. Václavík, P. Velička (16h), M. Volf
Kancelář: M. Špačková, D. Rybková, Z. Hošková
Hosté: T. Sklenář – ředitel OÚP Ministerstva pro místní rozvoj ČR
V. Šebek, V. Zůna, M. Janatka
1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu XI. 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
Zahájení zasedání a přivítání hosta ředitele OÚP MMR T. Sklenáře předsedou Komory I.
Plickou.
Hlasování o navrženém programu.
U15/11/03/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
Pro:
11
Nepřítomen: K. Salzmann

Proti:

0

Zdržel se:

0

Návrh byl přijat.
I.
1.

ÚVOD
Vystoupení ředitele OÚP MMR ing. Tomáše Sklenáře

T. Sklenář, poděkoval představenstvu za možnost vystoupit na zasedání představenstva.
Informoval o aktuální spolupráci MMR a ČKA. Shrnul dokument Politika architektury a stavební
kultury a poděkoval za spolupráci.
Informoval o situaci v Ústavu územního rozvoje v Brně. Pokračoval informacemi o aktuálních
dotačních výzvách a o národní výzvě pro menší obce na pořízení územních plánů.
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Informoval o možnostech spolupráce s ČKA a podpory soutěží – MMR připravuje zřízení fondu
na podporu soutěží.
Krátce představenstvo seznámil s aktuálním stavem projednávání Novely stavebního zákona.
Dalším tématem bylo téma městský architekt a otázka vzdělávání v oblasti architektury a
urbanismu.
Vyslovil potřebu další spolupráce MMR a ČKA.
Následovala diskuze na vyslovená témata.
Shrnutím diskuze návrh možnosti setkávat na pravidelných společných koncepčních schůzkách
zástupců OÚP MMR a ČKA a aktivní spolupráce na naplňování Politiky architektury.
2. Informace o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 6. 10.
2015.
Představenstvo vzalo informace na vědomí.
3. Informace o jednání Rady vlády pro stavebnictví ČR
Představenstvo vzalo informace na vědomí.
4. Informace o udělení Ceny ministerstva kultury za architekturu
5. Informace o možnostech úprava zákona 360 – formulace úpravy § 12 – Honoráře
D. Rybková informovala o výsledcích jednání s MMR a Úřadem vlády.
I. Plicka informoval o dopise obou Komor ÚHOS.
Informace o jednání s Ochráncem práv – ochrana spotřebitele
Představenstvo vzalo na vědomí.
Poděkování představenstva Kanceláři ČKA za realizaci Přehlídky diplomových prací, jmenovité
poděkování Ivetě Konigsmarkové a Zuzaně Hoškové.
II.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Vytvoření samostatné stránky České ceny za architekturu na webu ČKA, stejně jako má
přehlídka diplomních projektů.
Úkol trvá.
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.
Podání informace.
Sekretář domluví termín schůzky s MMR v návaznosti na pracovní materiál PS Standardy.
Úkol trvá – podání informace sekretáře o realizované schůzce se zástupci MMR v otázce
otevření vyhlášky o obsahu dokumentace. Shrnutí schůzky – MMR uskuteční schůzku až po
vypořádání připomínek Novely stavebního zákona, které stále probíhá.
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
smluv – dva limity základního pojištění, nastavení pravidel provize pro Komoru, případně další
dílčí doplňky.
Úkol splněn.
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Do listopadového představenstva připraví kancelář další informace o projektu Národní soustava
kvalifikací.
Podání informace. Probíhají jednání o termínech schůzky se zástupci NPÚ a zástupcem
realizátora projektu.
Kancelář předloží statut Nadačního fondu ČKA na příští představenstvo.
Úkol splněn. (projednáno v části Hlavní body – Nadační fond ARCUS)

III.

HLAVNÍ BODY

1.
Vystoupení ředitele OÚP MMR ing. Tomáše Sklenáře
Vystoupení v úvodní části zasedání.
2.

Městský architekt

M. Košař uvedl téma Městský architekt.
Přivítal kolegy M. Janatku a V. Zůnu.
M. Janatka a V. Zůna představili prezentaci na téma městský architekt, kterému se věnují.
V návaznosti na prezentaci proběhla diskuze na toto téma.
Shrnutí aktuální situace a práce ohledně problematiky městský architekt.
Otázka co je obsahem výkonu funkce Městského architekta a zmínění i expertní činnosti ČKA.
Potřeba aktualizace seznamu měst, kde tato funkce funguje a měst, kde probíhají konzultace
na toto téma.
Potřeba aktualizace textů prezentovaných Komorou
Diskuze o možnosti vzniku vlastní pracovní skupiny na toto téma.
M. Svoboda nabídl možnost začlenění tématu pod pracovní skupinu Soutěže.
Téma velmi úzce souvisí s územním plánováním, a proto patří v současnosti pod PS
Urbanismus.
Shrnutí aktuální činnosti Komory v návaznosti na konzultace s městy a obcemi a v návaznosti
na zpracovávání monitoringu médií a dotazů přicházejících do Kanceláře ČKA.
Závěr diskuze – potřeba transparentního nastavení a uchopení tématu.
Aktuální potřeba zpracování Etického kodexu, který se bude týkat kdo a za jakých podmínek
vystupuje při jednáních za ČKA – bude připraven pro prosincové jednání představenstva.
Připomenutí Zásad pro vydávání stanovisek ČKA, schválených představenstvem hlasováním
per rollam v květnu 2014.
Představenstvo se k závěrům diskuze vrátí na prosincovém zasedání.
Poděkování M. Janatkovi a V. Zůnovi za účast.
3.

Nadační fond ARCUS

U15/11/03/02: Představenstvo schvaluje změnu názvu Nadačního fondu ARCUS na Nadační
fond České komory architektů a změnu statutu nadačního fondu ve znění, které bylo
předloženo, s úpravami: (i) §10 odst. 1 zní: Správní rada má 6 členů. Členové správní rady
jsou jmenováni na dobu neurčitou; (ii) § 10 odst. 2 zní: Členy správní rady jmenuje na návrh
představenstva České komory architektů předseda České komory architektů tak, aby
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nadpoloviční většina členů správní rady byla tvořena členy představenstva České komory
architektů.
Pro:
10
Proti:
Nepřítomen: K. Salzmann
Návrh byl přijat.

0

Zdržel se: 1

U15/11/03/03: Představenstvo navrhuje za členy správní rady Nadačního fondu
následující osoby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ivan Plicka
Jaroslav Šafer
Pavel Hnilička
Pavel Martinek
Josef Kiszka
Jan Sedlák

Pro:
10
Proti:
Nepřítomen: K. Salzmann
Návrh byl přijat.

0

Zdržel se: 1

Diskuze o možnosti navržení revizorem předsedu nebo některého z členů Dozorčí rady.
U15/11/03/04: Představenstvo navrhuje za revizora Nadačního fondu Pavla Radu,
respektive jiného člena dozorčí rady, na její návrh.
Pro:
11
Proti:
Nepřítomen: K. Salzmann
Návrh byl přijat.

0

Zdržel se: 0

Diskuze o možnosti doporučení na tajemníka Fondu ředitelku kanceláře.

U15/11/03/05: J. Šafera: Představenstvo doporučuje správní radě jako tajemníka Nadačního fondu
Marii Špačkovou.
Pro:
11
Proti:
Nepřítomen: K. Salzmann
Návrh byl přijat.

0

Zdržel se: 0

4. Česká cena za architekturu
Diskuze o předloženém návrhu statutu.
Interní hlasování – dvě možné role AČA
U15/11/03/06: Představenstvo souhlasí s tím, aby role Akademie české architektury byla
pouze kurátorská.
Pro:
3
Proti:
Nepřítomen: K. Salzmann

7

Zdržel se: 1

Návrh nebyl přijat.
U15/11/03/07: Představenstvo souhlasí s tím, aby role Akademie české architektury byla
kurátorská i nominační.
Pro:
7
Proti:
Nepřítomen: K. Salzmann

3

Zdržel se: 1

Návrh byl přijat.
Diskuze o jednotlivých bodech Statutu ČCA.
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U15/11/03/08: Představenstvo souhlasí se statutem ve znění nyní provedených změn.
Představenstvo pověřuje kancelář přípravou čistopisu statutu a rozesláním k finálnímu
schválení per rollam.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se: 0

Nepřítomen: K. Salzmann, R. Václavík
Návrh byl přijat.
IV.
1.

DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
Dopis Dozorčí rady představenstvu.

U15/11/03/09: Představenstvo souhlasí s návrhem dopisu dozorčí radě v předloženém
znění.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička
Návrh byl přijat
2.

Rozsudek Stavovského soudu Spis. Zn. 2015 – 05

Předseda Sts v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 Disciplinárního a smírčího řádu ČKA
postupuje představenstvu opis rozsudku Stavovského soudu, který byl dne 1. 10. 2015
vynesen v disciplinárním řízení vedeném s autorizovaným architektem Ing. arch. N. S..
Rozsudek Stavovského soudu není k datu postoupení pravomocný.
Představenstvo vzalo na vědomí.
V.
1.

PROVOZNÍ AGENDA
Záštity

1.1. FOR PASIVE 2016- 4. ročník veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb,
který je určen všem specialistům, odborníkům a těm, kteří se zajímají o nízkoenergetické,
pasivní a nulové domy. (21.-23.1.2016 ABF, a.s. – Výstaviště PVA EXPO Praha Letňany)
U15/11/03/10: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci FOR PASIVE 2016
Pro:
0
Proti: 7
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička

Zdržel se: 3

Návrh nebyl přijat.
1.2. FOR HABITAT 2016 – soubor jarních veletrhů FOR HABITAT, FOR FURNITURE, DESIGN
SHAKER, FOR GARDEN a specializovaná výstava BYDLENÍ a NOVÉ PROJEKTY si klade za cíl
oslovit kromě laické veřejnosti především architekty, projektanty a facility manažery.
(17.-20.3.2016 ABF, a.s. – Výstaviště PVA EXPO Praha Letňany)
U15/11/03/11: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci FOR HABITAT 2016
Pro:
0
Proti:
7
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička

Zdržel se: 3

Návrh nebyl přijat.
1.3.

INVENTURA URBANISMU 2015 – Jak učit architekty venkovu?
Konference, tento ročník se věnuje výstupům ze zkoumání aktuálních témat věnovaných
projektování a plánování na českém venkově
(27. 11. 2015 Ústav urbanismu FA ČVUT – FA ČVUT)
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U15/11/03/12: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Inventura urbanismu
2015 – Jak učit architekty venkovu?
Pro: 8

Proti:

0

Zdržel se: 1

Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička, R. Václavík
Návrh byl přijat.
1.4.

PRŮLET KANCELÁŘEMI
Videoseriál mapující moderní prostory (2016 Economia, a.s. – natáčení videí o Praze)

U15/11/03/13: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Videoseriál mapující
moderní prostory“
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 2
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička, R. Václavík
Návrh nebyl přijat
1.5.

Město pod pokličkou
Konference na téma „Veřejný prostor v plánování / Veřejný prostor v proměně

U15/11/03/14: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Město pod pokličkou
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička,
Návrh byl přijat
2.

Vzdání se autorizace na vlastní žádost

3.
Informace o čerpání rozpočtu pro rok 2015
Aktuální informace M. Špačkové o aktuálním čerpáním rozpočtu k datu 30.9.2015.

VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
1. Zpráva sekretáře ČKA o činnosti PS ČKA; doplněno případnými aktuálními vstupy předsedů
PS ČKA .

Standardy a honoráře
-

Kalkulačka aktualizace – finalizace a korekce textů – spuštěna upravená verze
Probíhají koordinační schůzky ČKA a ČKAIT v rámci společné pracovní skupiny – shoda
na zjednodušené verzi Standardů pro Kalkulačku
Na MMR zaslán koncept Manuálu zadávání veřejných zakázek
Finalizace textu jednotlivých částí Manuálu a informace o dalším postupu

Památková péče
-

Příprava tématu konference Problematika památkové péče ve vztahu k profese
architekta
- Informace o obsahu hlavních bloků konference
- Informace o dohodě o možnosti podepsání smlouvy o spolupráci s NPÚ – finalizace
plnění smlouvy ze strany ČKA a po korekcích bude zasláno NPÚ
- Příprava schůzky s ministrem kultury a náměstky v návaznosti na novelu Památkového
zákona – termín v jednání
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Legislativa
-

Stavební zákon – ukončeno připomínkové řízení – probíhají jednání v Poslanecké
sněmovně a Senátu ohledně zájmů ČKA
Zákon 360 – jednání s výbory v návaznosti na Honoráře – probíhají jednání
v Poslanecké sněmovně a Senátu ohledně zájmů ČKA a prosazení doporučených
Honorářů do legislativního předpisu
Účast na schůzi Sociálního výboru PS – téma Sociální bydlení
Obnovení tématu Sociální bydlení v návaznosti na pracovní skupinu Rady vlády

Urbanismus
-

-

Příprava konference na téma Územní plánování a vyhlášených dotačních výzev
v Poslanecké sněmovně – hlavní téma pracovní schůzky pracovní skupiny
Konference se uskuteční 9. 11. 2015 – Poslanecká sněmovna – obrovský zájem,
kapacita obsazena během cca 3 dnů – příprava opakování v náhradním termínu (Praha,
Brno)
Spolupráce na seminářích s MMR a jednotlivými kraji
Zahájena práce na kalkulačce Územní plánování
Schůzka PS U 14. 10. ve 13:00 hod – hlavním tématem schůzky bylo téma městský
architekt – rekapitulace a aktualizace dokumentů Komory s tématikou městský
architekt; bude aktualizován seznam měst a obcí s městským architektem a seznam
konzultovaných měst a obcí.
Téma městský architekt – aktuální aktualizace dokumentů Komory

Krajinářská architektura
-

Práce na Standardech za PS KA do manuálu pro PS Standardy a honoráře
Proběhla pracovní schůzka PS KA – příprava částí týkajících se KA do Manuálu ČKA,
který vzniká v PS Standardy a honoráře
Příprava na domluvenou schůzku s ředitelem V. Špidlou
Příští schůzka 18. 11. 2015

Zahraniční aktivity
-

Práce na dotaznících ACE ohledně energetické úspornosti
Aktivní spolupráce na prosincovém čísle Bulletinu zaměřeném na spolupráci se
zahraničím
Příprava setkání V4 v lednu v Brně (3.týden) v návaznosti na výjezdní zasedání
představenstva do Brna – pozvání V4 a Německo a Rakousko (Komory)
Příprava na Valnou hromadu ACE
Příprava podkladu – možnost konference na téma Architekt v procesu energetické
úspornosti – návaznost na aktuální téma jednání ACE

Soutěže
-

Spolupráce na manuálech pro pracovní skupinou Standardy a honoráře
Informace o přehledu konzultovaných soutěží PS Soutěže – evidence sekretáře PS –
aktuálně cca 18 konzultovaných soutěží

Vzdělávání
-

Schůzka pracovní skupiny proběhla 15. 10. 2015, současně proběhlo i Grémium rektorů
a děkanů škol architektury a slavnostní vyhlášení přehlídky Diplomových prací
Řešení problematiky možností dotací v návaznosti na vysoké školy architektury
Problematika uplatnění studentů v praxi – zpětné vazby na vysoké školy
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Česká cena za architekturu
-

Jednání výběrové komise na výběr produkční agentury na ČCA a vybrána produkční
agentura
Příprava smlouvy s vítěznou produkční agenturou
Probíhají jednání s potencionálními partnery a sponzory
Práce na Statutu
Informace o další práci PS

Poděkování představenstva Radkovi Kolaříkovi za práci při přípravě České ceny za
architekturu.

VII.

RŮZNÉ

-
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